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  A Prefeitura Municipal de Itaoca, Estado de São Paulo, torna pública a RETIFICAÇÃO 1 do Edital do 
Concurso Público n.º 001/2022, de 22 de junho de 2022, publicado na imprensa local e na sede da Prefeitura, 
RETIFICANDO no item 9.1, os critérios de desempate, que passa a ter a seguinte redação:  
 
9.1- Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência 

os seguintes: 
 

 a) idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, 
dando-se preferência ao de idade mais elevada. 

 
 b) maior nota na prova de Conhecimentos Específicos, se houver. 

 
9.1.1- Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, estes serão chamados 

a comprovar as condições de preferência mencionadas abaixo nas letras: a, b, c, d, e e, no prazo que lhe for 
fixado quando da indicação a ser feita para a nomeação. 
 

 a) maior número de filhos menores de 6 anos ou incapazes; 
 

 b) maior número de filhos maiores de 6 anos e menores de 14 anos; 
 

 c) casado; 
 

 d) viúvo; 
 

 e) separado judicialmente ou divorciado, com encargos de família; 
 

9.1.2- Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará 
por meio de sorteio. 
 

 
 

Aproveita ainda para EXCLUIR o item 9.1.2 do Edital de Abertura de Inscrições e ainda, retificar no 
Anexo I – as ATRIBUIÇÕES para o cargo de CONTADOR, que passa a ter a seguinte redação: 

 
CONTADOR 
a) Descrição Sumária: Supervisionar, coordenar e executar serviços inerentes à contabilidade geral do órgão. 
b) Descrição Detalhada: 
• Escriturar analiticamente os atos ou fatos administrativos, efetuando os correspondentes lançamentos contábeis, 
para possibilitar o controle contábil e orçamentário; 
• Promover a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo saldos, localizando e retificando 
possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis; 
• Examinar empenhos de despesa, verificando a classificação e a existência de recursos nas dotações orçamentárias, 
para o pagamento dos compromissos assumidos; 
• Elaborar demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, semestrais e anuais, relativos à execução orçamentária e 
financeira, em consonância com leis, regulamentos e normas vigentes, para apresentar resultados da situação 
patrimonial, econômica e financeira; 
• Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 
c) Área de Atuação: O ocupante do cargo poderá executar suas funções em qualquer área/setor da Administração. 

.  
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Itaoca - SP, 22 de junho de 2022. 

 
 

Antônio Carlos Trannin 
Prefeito 
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