
 

 1 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 

 
EDITAL Nº 01/2019 

  
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI faz saber a quem possa interessar que 
estão abertas as inscrições do CONCURSO PÚBLICO, para o preenchimento de vagas de seu 
quadro de pessoal, sujeitas ao regime jurídico dos empregados públicos tutelados pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
  
1 -  DOS CARGOS E VAGAS:  
O processo seletivo atenderá o elenco de cargos de provimento efetivo, descritos a seguir, 
juntamente com as vagas disponíveis, a carga horária semanal exigida e o nível salarial 
respectivo, e, será realizado sob a responsabilidade da Fundação supra. 

 
QUADRO: ÁREA ACADÊMICA 

 
 
Área de conhecimento: 
 

Administração 

Nº de vagas:  
 

01 

Requisitos:  
 

•  Graduação em Administração  
• Mestrado em Administração ou áreas afins; 

 
Salário hora/aula: 

 
R$ 53,04 hora/aula 

 
Tipo de prova 

 
Currículo Lattes documentado , Memorial e Prova 
Didática 

 
Taxa de inscrição 

 
R$ 100,00 

 
 
Área de conhecimento: 
 

Ciências Contábeis 

Nº de vagas:  
 

01 

Requisitos:  
 

•  Graduação em Ciências Contábeis  
• Pós-graduação “lato sensu” em Ciências 
Contábeis ou áreas afins; 

 
Salário hora/aula: 

 
R$ 35,36 hora/aula 

 
Tipo de prova 

 
Currículo Lattes documentado , Memorial e Prova 
Didática 

 
Taxa de inscrição 

 
R$ 100,00 

 
Observação:  
Os candidatos aprovados serão enquadrados de acordo com os requisitos mínimos para provimento do 
emprego exigidos na Lei Complementar sob n. 25 de 10/10/2007, que dispõe sobre o Magistério Superior 
da Fundação Municipal de Ensino de Birigui, salários e providências correlatas. Os candidatos serão 
contratados pelo regime jurídico das Leis do Trabalho (CLT), como professor em Regime de Hora-Aula dos 
valores supracitados, que inclui hora atividade e DSR.(Descanso Semanal Remunerado). 
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2 - DAS INSCRIÇÕES E DATAS DAS REALIZAÇÕES DAS PROV AS 
2.1 -  A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste EDITAL, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
2.2 -  As inscrições serão efetuadas de 15 de julho de 2019 a 19 de julho de 2019, em dias úteis, 
no horário das 13h00min às 17h00min, na Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui 
(FATEB), sito à Rua Antonio Simões, nº 04 – Centro – Birigui - SP, mediante pagamento da TAXA 
DE INSCRIÇÃO, vinculada a escolaridade do cargo pretendido, segundo quadro acima. O local de 
realização das provas será nas dependências desta Instituição de Ensino, localizada na Rua 
Antônio Simões, nº 04, Centro, Birigui/SP. 
2.3 - Para fazer a INSCRIÇÃO, os candidatos deverão: 
a. Efetuar o pagamento da TAXA DE INSCRIÇÃO junto a Tesouraria desta Instituição; 
b. Preencher, devidamente, a Ficha de Inscrição; 
c. Anexar as cópias (xérox) do RG, CPF e Título de Eleitor; 
d. Entregar, no ato da inscrição, o CURRÍCULO LATTES documentado e MEMORIAL; 
e. Entende-se por MEMORIAL a apresentação de análise reflexiva sobre a formação acadêmica, 
as experiências pessoais e de estudo, trabalhos, pesquisas, publicações e outras informações 
pertinentes à vida acadêmica e profissional, indicando motivações e significados, conforme 
detalhado no item 4.2, e, modelo que segue anexo a esse edital; 
f. Informa que para participar da prova de arguição e julgamento de memorial, bem como da prova 
didática, que serão realizados por Comissão de Seleção constituída pela Instituição de Ensino, os 
candidatos deverão consultar LISTA DE DEFERIMENTO afixada ou divulgada na página de 
internet: www.fateb.br, no dia 22 de julho de 2019, e, caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias 
corridos, a contar da data de sua divulgação. Interposto o recurso e não havendo manifestação da 
Comissão, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa subseqüente; 
g. Na mesma data, 22 de julho de 2019, na página de internet: www.fateb.br, estarão disponíveis 
os 03 (três) temas na área pretendida, para efetivação da prova didática que acontecerá em 
conjunto com a argüição de memorial, que serão realizadas por Comissão de Seleção 
devidamente constituída.  
2.4 - Os candidatos deverão satisfazer as seguintes exigências: 
a) Ser brasileiro ou estrangeiro estabelecido na forma da Lei; 
b) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos; 
c) Haver cumprido as obrigações e encargos para com o serviço militar; 
d) Estar quite com a Justiça Eleitoral e no gozo dos direitos políticos; 
e) Possuir aptidão, habilitação, capacitação e disponibilidade de horário para o exercício do cargo 

pretendido; 
f) Ter boa conduta e não possuir antecedentes criminais; 
g) Não possuir registro crime contra a Administração Pública. 
2.5 - A inscrição poderá ser feita por procurador legalmente habilitado, e será formalizada em 
impresso próprio, devidamente acompanhada de declaração firmada pelo candidato, sob pena de 
responsabilidade, de que preenche todas as condições e está de acordo com o que dita o 
presente EDITAL. A assinatura do candidato na ficha de inscrição implicará na satisfação das 
exigências relacionadas no item anterior. 
2.6- DATAS DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: a prova de arguição, julgamento de MEMORIAL e 
PROVA DIDÁTICA a serem realizadas por comissão de seleção acontecerão a partir do dia 24 de 
julho de 2019. O candidato classificado para essa fase deverá verificar seu nome, data e horário 
de prova, conforme lista afixada ou divulgada pela comissão de concurso público na pagina da 
internet: www.fateb.br em 22 de julho de 2019. 
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3 - DAS PROVAS 
- PRIMEIRA ETAPA: Análise do CURRÍCULO LATTES, após seu deferimento, será embasada por 
critérios objetivos, conforme Avaliação de Títulos (quadro - item 06), de caráter seletivo e 
classificatório, visto que o candidato que não atender o item 01 deste edital, que trata dos 
requisitos mínimos exigidos para prestar o presente processo seletivo, terão suas respectivas 
inscrições indeferidas. 
- SEGUNDA ETAPA: Prova de arguição, julgamento do MEMORIAL e PROVA DIDÁTICA que 
serão realizadas por comissão de seleção constituída pela Instituição, terá duração de no máximo 
30 (trinta) minutos, objetivando avaliar o conteúdo do memorial, e, os níveis de potencialidades de 
comunicação, criatividade e aderência, bem como seu perfil didático pedagógico, totalizando o 
máximo de 80 (oitenta) pontos. 
 
4 - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS  
4.1 - Os candidatos deverão comparecer ao local determinado, sito à Rua Antonio Simões, n. 04, 
Centro, para a arguição do MEMORIAL e PROVA DIDÁTICA no horário estabelecido em lista 
divulgada na página da internet www.fateb.br, na data de 22/07/2019.  
4.2 - Na prova de arguição e julgamento do memorial por comissão de seleção o candidato deverá 
compor um texto formatado conforme as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), cujo conteúdo não deverá ultrapassar 04 (quatro) páginas e contemplar os seguintes 
assuntos: a. descrever brevemente suas interações sociais privadas (relações familiares e 
amizades); b. relatar a motivação de sua inscrição e suas expectativas profissionais comentadas, 
destacando sua formação acadêmica e profissional, entre outros que o candidato julgar 
necessário, e sobre esse conteúdo será argüido da respectiva banca. 
4.3 - Após a arguição e julgamento do memorial será sorteado dentre os 03 (três) temas 
publicados na página da internet, na data de 22/07/2019, 01 (um) tema para que o Candidato 
efetive a prova didática. 
4.4 - A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI NÃO MANDARÁ AVISOS PELO 
CORREIO REFERENTE QUAISQUER INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PRESENTE 
CONCURSO. 
 
5 - DO JULGAMENTO DAS PROVAS:  
5.1 - A análise do Currículo Lattes, arguição do Memorial e Prova Didática respeitarão os critérios 
estabelecidos nesse Edital. 
5.2 - O não comparecimento na arguição do Memorial e Prova Didática excluirá o candidato 
automaticamente. 
5.4 - Não haverá segunda chamada para prova. 
5.5 - A data, local e horário da prova estão no item 2.6 deste edital. 
 
6 - DOS TÍTULOS E SUA AVALIAÇÃO - QUADRO: AVALIAÇÃO DE TÍTULOS  
 

TÍTULOS 
VALOR 

UNITÁRIO 
(pontos) 

VALOR 
MÁXIMO 
(pontos) 

COMPROVANTES 

Mestrado 
Strictu-Sensu 15 15 

Diploma ou Ata Homologada 
acompanhado de Histórico 
Escolar 

Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu, 
MBA e Especialização com carga horária 
mínima de 360 horas. 

10 10 
Diploma ou Certificado 
acompanhado de Histórico 
Escolar 

Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu, 
Aperfeiçoamento com carga horária 
mínima de 180 horas. 

05 05 
Certificado acompanhado de 
Histórico Escolar 
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Produção Científica na Área Acadêmica 
com ISBN 

01 10 
Ficha Catalográfica e seu 
texto na integra (xérox) 

Cursos de Extensão na área com carga 
horária até 200 horas 02 02 

Declaração 

Orientação de Trabalho Monográfico, nível 
de graduação 01 07 

Declaração e Ficha 
Catalográfica do Trabalho 

Experiência no Ensino Superior de no 
mínimo 02 (dois) anos 

01 01 Declaração de aprovação de 
Concurso Público 

Totalização 35 50 - 
  
6.1 - Cursos de Graduação e Pós-Graduação credenciados ou reconhecidos pela Legislação 
vigente. 
6.2 - Só serão aceitos títulos de Mestrado obtido em Programas de Pós-Graduação Strictu Sensu 
reconhecidos pela CAPES/MEC ou convalidados no Brasil. 
6.3 - Somente serão pontuados os Títulos dos Cursos de Especialização e Aperfeiçoamento Lato-
Sensu, quando autorizados pela CAPES/MEC ou órgãos competentes.  
6.4 - Para os cargos supracitados, a nota final de cada candidato aprovado será igual a somatória 
dos pontos obtidos da prova de argüição e julgamento do memorial e os pontos obtidos na 
avaliação curricular, nesse item 06.  
 
7 - DA CLASSIFICAÇÃO 
7.1 - A nota final de cada candidato aprovado será igual a somatória dos pontos obtidos da prova 
de arguição e julgamento do memorial e prova didática e os pontos obtidos na avaliação curricular, 
item 06. 
7.2 - Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontos. 
7.3 - Em caso de igualdade de pontos, terá preferência, após observância do parágrafo único do 
art. 27 da lei Federal n. 10.741/2013 (lei do idoso) sucessivamente o candidato: 
a) Aquele que tiver maior experiência na área acadêmica; 
b) Maior número de dependentes legais (conforme consta em declaração de IR); 
c) Mais idoso.  
d) Persistindo o empate, haverá sorteio.          
  
8 - DOS RECURSOS 
8.1 - Revisão de nota e questões de legalidade: O candidato poderá apresentar recurso no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas contados, respectivamente, a partir da aplicação de cada etapa, da 
divulgação de listas de convocação e da publicação dos resultados das provas.  
8.2 - Feita à revisão será publicado o resultado final com as eventuais alterações. 
  
9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
9.1 - A homologação do concurso será feita pelo Secretário Executivo da Fundação Municipal de 
Ensino de Birigui, em até 30 (trinta) dias, contados da publicação do resultado final, a vista do 
relatório apresentado pela COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO. 
9.2 - A nomeação dos candidatos obedecerá à ordem de classificação das listas publicadas, e as 
aulas serão atribuídas conforme as normas internas da Fundação Municipal de Ensino de Birigui, 
sendo convocado o próximo candidato caso haja desistência formalizada de algum deles, ou o seu 
não comparecimento no dia e horário da convocação. 
9.3 - Os candidatos da área acadêmica aprovados, por ocasião de sua nomeação e antes do ato 
da posse, deverão trazer seu CURRÍCULO LATTES e MEMORIAL documentados, bem como 
toda documentação exigida pelo Departamento Pessoal da Fundação, inclusive carteira de 
trabalho.  
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9.4 - O candidato aprovado fica obrigado a submeter-se a perícia médica, a critério da Fundação 
Municipal de Ensino de Birigui, que confirme a capacidade física e mental do mesmo para a posse 
e exercício do cargo de provimento específico a que se submeteu em concurso público. 
9.5 - O candidato habilitado, quando da contratação, deverá apresentar declaração do exercício 
de outra função, cargo ou emprego público, incluindo aposentadoria, para a análise da 
possibilidade de acumulação nos termos da Constituição Federal. 
9.6 - A candidato admitido na área de conhecimento discriminada neste Edital 01/2019 estará 
sujeito a ministrar aulas nos horários estabelecidos pela Instituição. 
9.7 - Faculta a Fundação a contratação de mais de 01 (um) candidato classificado para as vagas 
disponíveis, obedecendo a ordem de classificação, na iminência do contratado estar 
absolutamente impedido de absorver todos os horários. 
9.8 - A inexatidão das informações ou a constatação de irregularidade em documentos, ainda que 
verificados posteriormente, eliminará o candidato do concurso. 
9.9 - A COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO é dotada de poder para anular as provas de 
seleção de que trata este EDITAL se assim achar necessário, reservando idêntico poder ao 
Secretário Executivo da Fundação Municipal de Ensino de Birigui, devendo fundamentar suas 
razões. 
9.10 - O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos, contados da data de sua 
homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. 
9.11 - A aprovação dos candidatos no presente concurso não cria direitos à nomeação, mas esta 
quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos aprovados. 
9.12 - A taxa de inscrição não será devolvida sob hipótese alguma. 
9.13 - Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO. 
9.14 -  Possíveis erros de digitação deverão ser corrigidos no próprio local das provas. 
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar 
o presente EDITAL que será publicado resumidamente na imprensa, no site www.fateb.br e 
afixado no lugar de costume. 
  

BIRIGUI, 12 de julho de 2019. 
 
  

     Luiz Antonio Cezar Junior 
                                                          Secretario Executivo Interino 
                                                                                                            FUMDEB 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
ÁREA ACADÊMICA 
ÁREA DE CONHECIMENTO: ADMINISTRAÇÃO 
Tópicos avançados em Administração Financeira. Custo da Estrutura de Capital. Avaliação 
financeira de negócios. Gestão do valor financeiro de longo prazo. Controle do valor financeiro de 
longo prazo. Sustentabilidade Financeira. Avaliação de Investimentos. Financiamentos. 
Dividendos e Risco e Retorno. 
Introdução à governança corporativa. Aspectos teóricos de governança corporativa. Instituições 
políticas e sociais e governança corporativa. Regras de governança corporativa. Governança 
corporativa e transparência. Marcos histórico: Relatório Cadbury. Princípios da OCDE. Lei 
Sarbanes-Oxley. Conflito de agência e seus custos. Assimetria informacional e concentração de 
propriedade. Modelos de governança corporativa: Anglo-saxão. Alemão. Japonês. Latino-europeu. 
Latino-americano e Novo mercado BM&FBOVESPA.  
 
 
ÁREA ACADÊMICA 
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Desenvolvimento do Comércio Internacional: Exportação. Legislação Aduaneira. Operações 
Internacionais. Sistema Brasileiro de Exportação. Processos de Exportação. Mercados Comuns e 
Importações. Operacionalização. Desembaraço Alfandegário. Pagamentos Internacionais. 
Mercado Cambial. Instituições de Financiamento. Tratados e Acordos Comerciais. Organismos 
Contábeis Internacionais. Harmonização Contábil Internacional. Conversão Demonstrações 
Contábeis. Estrutura das Demonstrações Contábeis Internacional. Contabilidade internacional e as 
Empresas transnacionais. Blocos Econômicos, com ênfase no Mercosul. Órgãos reguladores da 
Contabilidade nacionais e internacionais e seus respectivos papéis, com  ênfase no FASB e IASC. 
Análise de demonstrações contábeis em moeda estrangeira. Processo de convergência de 
padrões contábeis em nível Internacional. Adoção do padrão contábil IFRS no Brasil – parcial e 
completa. Diferenças e similaridades entre as normas contábeis locais e internacionais. Princípios 
fundamentais de orçamento empresarial. Planejamento e controle financeiro e de resultados. 
Tipos de orçamentos. Utilidade e limitações: Orçamento de vendas. Orçamento de produção. 
Orçamento de despesas operacionais. Orçamento de caixa. Demonstrativo de resultado de 
exercício projetado. Balanço patrimonial projetado. Controle orçamentário e Análise de projetos.  


