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 CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA BAHIA - CORE-BA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 
EDITAL NÚMERO 001/2018 

 

ERRATA 002 
 
Vimos pelo presente apontar a correção que deve ser promovida na leitura do texto do edital do Concurso Público nº 
001/2018 do CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA BAHIA - CORE-BA, 
publicado no endereço eletrônico desta empresa, publicando-se nesta data, a ERRATA que segue do Edital. 
 
Portanto: 
 

- No subitem 9.36, onde se lê: 
“9.36 A prova terá caráter classificatório e eliminatório, cujo assunto a ser abordado consta no ANEXO II - CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO.” 
 

- Leia-se: 
“9.36 A prova terá caráter classificatório e eliminatório, cujo assunto a ser abordado consta no ANEXO II - CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO (conhecimentos específicos de Assistente Jurídico).” 
 

- No ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, onde se lê: 
“CONTADOR 
Fundamentos técnicos e acadêmicos de contabilidade pública: conceito, campo de atuação; bens públicos, entidades 
públicas, conceito e classificação; orçamento: conceito, elaboração e regime orçamentário; créditos adicionais: conceito e 
classificação; receitas e despesas orçamentárias; estágios e classificação; receitas e despesas extra orçamentárias, 
variações patrimoniais aumentativas e diminutivas; sistema de contas: conceito e classificação; demonstrativos contábeis: 
balanço orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstrativo das variações patrimoniais e fluxo de caixa; contabilidade 
orçamentária, financeira e patrimonial: despesas e receitas segundo as categorias econômicas; classificação funcional 
programática: código e estrutura; programa de trabalho de governo (demonstrativo de funções), LOA, LDO, Lei 
orçamentária, orçamento - programa, programas e subprogramas por projetos e atividades; comparativo da receita orçada 
com a arrecadada; comparativo da despesa autorizada com a realizada; demonstrativo do passivo circulante (restos a pagar, 
consignações, dívidas a curto prazo); organização dos serviços de contabilidade pública; fórmulas de escrituração contábil; 
noções de controle dos bens patrimoniais; noções de controle interno; noções de licitações e contratos; Noções da aplicação 
da Lei de Responsabilidade Fiscal; conhecimentos básicos das Instruções do TCE- Tribunal de Contas do Estado da Bahia; 
Noções de operações de sistemas informatizados de contabilidade pública; conhecimento das legislações pertinentes, em 
especial Lei Federal  4.320/64, Portaria STN nº. 437/2012 - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público; Normas brasileiras 
de contabilidade: contabilidade aplicada ao setor público: NBCs T 16.1 a 16.11; Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor - 
7ª. Edição. 
Noções de Informática: Windows versões 7, 8 e 10; Edição de texto e planilhas (ambiente Microsoft Office - Word, Excel e 
Outlook) versões 2010, 2013 e 365.” 
 

Leia-se: 
“CONTADOR 
Fundamentos técnicos e acadêmicos de contabilidade pública: conceito, campo de atuação; bens públicos, entidades 
públicas, conceito e classificação; orçamento: conceito, elaboração e regime orçamentário; créditos adicionais: conceito e 
classificação; receitas e despesas orçamentárias; estágios e classificação; receitas e despesas extra orçamentárias, 
variações patrimoniais aumentativas e diminutivas; sistema de contas: conceito e classificação; demonstrativos contábeis: 
balanço orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstrativo das variações patrimoniais e fluxo de caixa; contabilidade 
orçamentária, financeira e patrimonial: despesas e receitas segundo as categorias econômicas; classificação funcional 
programática: código e estrutura; programa de trabalho de governo (demonstrativo de funções), LOA, LDO, Lei 
orçamentária, orçamento - programa, programas e subprogramas por projetos e atividades; comparativo da receita orçada 
com a arrecadada; comparativo da despesa autorizada com a realizada; demonstrativo do passivo circulante (restos a pagar, 
consignações, dívidas a curto prazo); organização dos serviços de contabilidade pública; fórmulas de escrituração contábil; 
noções de controle dos bens patrimoniais; noções de controle interno; noções de licitações e contratos; Noções da aplicação 
da Lei de Responsabilidade Fiscal; conhecimentos básicos das Instruções do TCU - Tribunal de Contas da União; Noções 
de operações de sistemas informatizados de contabilidade pública; conhecimento das legislações pertinentes, em especial 
Lei Federal  4.320/64, Portaria STN nº. 437/2012 - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público; Normas brasileiras de 
contabilidade: contabilidade aplicada ao setor público: NBCs T 16.1 a 16.11; Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor - 7ª. 
Edição. 
Noções de Informática: Windows versões 7, 8 e 10; Edição de texto e planilhas (ambiente Microsoft Office - Word, Excel e 
Outlook) versões 2010, 2013 e 365.” 
 

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas relativas ao edital do Concurso Público nº 001/2018. 
 
 

Salvador, 11 de Maio de 2018. 
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