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EDITAL n. º 03 de 14/12/2020 

 
 

A ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL BARTOLOMEU BUENO DA SILVA, município de Santana de Parnaíba 

atendendo o disposto no § 3.º do Artigo 62 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, torna pública a abertura do Processo Especial de 
Seleção de Candidatos para preenchimento de vagas remanescentes do Curso Técnico em 

Contabilidade, para o 2º módulo.  

 

I - Das Disposições Preliminares 
1. As vagas a que diz respeito este processo de seleção de candidatos serão aquelas originadas pela 

retenção, desistência ou transferência dos alunos matriculados no curso técnico na Etec. 

2. O processo de classificação de candidatos para as vagas remanescentes será por avaliação de 

competências desenvolvidas em: 

2.1. cursos concluídos do mesmo eixo tecnológico, com aproveitamento e devidamente comprovados, 

na própria escola ou em outras; 

2.2. estudos realizados fora do sistema formal de ensino (cursos extracurriculares); 

2.3. no trabalho; 

3. A avaliação terá caráter eliminatório e classificatório para o itinerário formativo previsto no Plano de 

Curso da Habilitação Profissional Técnica pretendida. 

4. Cabe à equipe de professores do curso em questão ao processo de vagas remanescentes, sob 

orientação do Coordenador de Curso e na sua ausência o Coordenador Pedagógico elaborarem, a partir 

dos resultados das avaliações, um plano individual para o (s) candidato (s) aprovado (s) e matriculado (s) 

indicando, quando necessário, roteiro de estudos, atividades a serem desenvolvidas em um programa de 

adaptações, bem como ao Orientador Educacional cabe, de acordo com suas atribuições descritas na ( 

Deliberação CEETEPS 18, de 16-07-2015 ) realizar um acompanhamento para os alunos ingressantes neste 

processo de vagas remanescentes.  

II – Das Inscrições 
1. As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato, no período de 14 de dezembro de 2020 a 15 de 

janeiro de 2021, através do link https://forms.gle/vmLLjvUk2iZYDD7k6. 

2. No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
2.1. Requerimento próprio fornecido pela Escola, completamente preenchido; 

2.2. Autoavaliação: roteiro fornecido pela Escola, onde a partir das competências do (s) módulo (s) 

anteriores o candidato deverá informar se têm conhecimento e/ou vivência e/ou experiência; 

2.3. Cópia simples da Cédula de Identidade (RG); 

2.4. Cópia simples do histórico escolar de conclusão do Ensino Médio / 2.º Grau ou declaração firmada 

pela direção da escola de origem de que está matriculado no 2ª ou 3ª série do Ensino Médio ou dos 

certificados de eliminação de no mínimo 4 (quatro) disciplinas ou certificado de aprovação em 2(duas) 

áreas de estudos para candidato que tenha cursado a Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

2.5. Declaração da escola de origem comprovando estudos anteriores realizados em Cursos Técnicos; 

2.6. Comprovantes de cursos realizados fora do sistema formal de ensino; 

2.7. Cópia simples dos documentos a seguir relacionados, exclusivos para comprovação de competências 

adquiridas no trabalho: 

a) Carteira Profissional e/ou comprovante de exercício profissional; 

b) Declaração de autônomo com número de inscrição no ISSQN; 

c) Cópia de contrato social para proprietários de empresa. 

3. Não serão aceitas inscrições pelo correio, fac-símile, por procuração, por Internet, condicional ou fora 

do prazo. 



 

 

http://www.etecanhanguera.com.br/ 

Av. Te e te Ma ues, s. . • Faze di ha • -  • Sa ta a de Pa aí a • SP 

2 
DOC 04 

Atualizado e Revisado em 08/08/2019 

 

4. A Inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

5. Será eliminado o candidato que não apresentar os documentos comprobatórios de estudos ou de 

experiência profissional. 

 
III - Do Processo de Avaliação 
1. O processo será realizado em duas fases: 

1.1. A Primeira fase, de caráter eliminatório, será constituída de: 

a) Avaliação dos documentos comprobatórios de experiência profissional apresentada e/ou dos estudos 

realizados; 

b) Análise da Autoavaliação, preenchida pelo candidato no ato da inscrição; 

c) Avaliação de competências, por meio de prova teórica objetiva presencial que será realizada 26 de 

janeiro de 2021 as 19h00 na Etec Bartolomeu Bueno da Silva - Anhanguera; 

1.1.2 A Avaliação teórica será constituída de uma prova com 30 (trinta) questões-teste, cada uma com 5 

(cinco) alternativas (A, B, C, D, E), relacionadas às competências profissionais dos módulos anteriores do 

Curso Técnico Segurança Do Trabalho constantes no Anexo I deste Edital; 

1.1.3 A resultado da prova teórica objetiva será divulgado 29/01/2021 

1.1.4 Qualquer questionamento acerca da prova, com a devida justificativa (proposta de resolução da 

questão), deverá ser encaminhado somente para Comissão no e262acad@cps.sp.gov.br, sob o título 

Re u so P ova teó i a , o p azo áxi o de  ho as, após a divulgação do gabarito oficial. 

1.1.5 Será eliminado o candidato que não obtiver no mínimo 50% de aproveitamento na prova teórica 

objetiva. 

 

1.2. Segunda fase, de caráter eliminatório, será constituída de: 

a) Entrevista; 

1.2.1 A data, horário e local da realização da segunda fase, será divulgada com o resultado da prova teórica 

objetiva da primeira fase. 

 

2. Levando-se em consideração o aproveitamento da 1ª e 2ª fase do processo, os candidatos serão 
classificados na escala de quatro menções: 
a) MB: Muito Bom; 
b) B: Bom;  
c) R: Regular; 
d) I: Insatisfatório. 
 
Parágrafo único: Será considerado classificado no processo o candidato que tenha obtido 
aproveitamento satisfatório para promoção ou equivalente às menções MB, B ou R. 
 

3.  A classificação dos candidatos será por ordem de desempenho. 

3.1. Ocorrendo empate para efeito de classificação, serão aplicados os seguintes critérios de desempate: 

a) Menção da prova prática; 

b) Menção da prova teórica; 

c) Maior idade; 

d) Ordem de inscrição; 

Persistindo deve ocorrer um sorteio. 

  

4. A classificação final será divulgada na Etec 29/12/2020 

 
IV – Da Convocação para a Matrícula 
1. O número de vagas disponíveis para efeito desta seleção especial será resultado do número de alunos 

da Etec retidos, desistentes ou transferidos em cada módulo e curso. 
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2. Após a divulgação dos resultados finais, os candidatos serão convocados por ordem de classificação, 

de acordo com vagas disponíveis e poderão solicitar a sua matrícula no módulo para o qual tiver sido 

classificado e dentro do calendário previsto. 

3. O candidato convocado para matrícula deverá efetivá-la no período previsto para tal e o não 

comparecimento no prazo implicará perda da vaga. 

4. A matrícula será efetuada nos dias 02 a 04/02/2021 . 

5. Na existência de novas vagas, apuradas após o processo de reclassificação dos alunos da Etec, será 

feita nova convocação de candidatos classificados para matrícula.  

6. Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste processo serão publicados nas 

no dia 29/01/2021 no link http://www.etecanhanguera.com.br/processo-seletivo-vagas-remanescentes-

2021/  e também no mural interno da secretaria da Etec Bartolomeu Bueno da Silva - Anhanguera, sendo 

de inteira responsabilidade do candidato maior ou do seu representante legal, se menor, o seu 

acompanhamento, não sendo aceita qualquer alegação de desconhecimento. 

8. Não haverá, em nenhuma hipótese, revisão de provas. 

 
V - Sobre o Prazo de Validade da Avaliação 
1. Os resultados da avaliação de competências terão validade até o início do próximo semestre   ano, 

contado a partir da divulgação do resultado final. Exemplo: Se o processo teve início em novembro de 

um ano, os candidatos são chamados em janeiro do próximo ano e processo se encerra em julho deste 

mesmo ano   

2.  O candidato, classificado para o 2º, 3º ou 4º módulo que não obteve vaga, poderá ser classificado no 

próximo processo especial de seleção realizado pela Etec, no prazo de validade da avaliação, com os 

mesmos pontos obtidos. 

2.1 A convocação será feita por e-mail ou telefone. 

 
VI - Disposições Finais 
1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Responsável pelo Processo de Seleção 

de Alunos para o Preenchimento de Vagas Remanescentes nos Cursos Técnicos, ouvido o Diretor da Etec. 

 

Santana de Parnaíba, 14 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Cristina Santos 

Diretora de Escola Técnica - Substituta 

RG: 34.230.975-4 

Controle de Mural 

Afixado em 14 / 12 / 2020 

Retirado em  /  /  
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4.4. Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas por Componente 
Curricular 
 
MÓDULO I  SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

I.1  APLICATIVOS INFORMATIZADOS  

Função: Uso e Gestão de Computadores e de Sistemas Operacionais 
COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar sistemas 
operacionais e programas de 
aplicação necessários à 
realização de atividades na área 
profissional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Selecionar plataformas para 
publicação de conteúdo na 
internet e gerenciamento de 
dados e informações. 
 

1.1 Identificar sistemas 
operacionais, softwares e 
aplicativos úteis para a área. 
1.2 Operar sistemas 
operacionais básicos. 
1.3 Utilizar aplicativos de 
informática gerais e específicos 
para desenvolvimento das 
atividades na área. 
1.4 Pesquisar novas ferramentas 
e aplicativos de informática para 
a área. 
 
2.1 Utilizar plataformas de 
desenvolvimento de websites, 
blogs e redes sociais, para 
publicação de conteúdo na 
internet. 
2.2 Identificar e utilizar 
ferramentas de armazenamento 
de dados na nuvem. 

1. Fundamentos de Sistemas 
Operacionais 

 Tipos; 
 Características; 
 Funções básicas. 

 
2. Fundamentos de aplicativos 
de Escritório 

 Ferramentas de 
processamento e edição 
de textos: 

 formatação 
básica; 

 organogramas; 
 desenhos; 
 figuras; 
 mala direta; 
 etiquetas. 

 Ferramentas para 
elaboração e 
gerenciamento de 
planilhas eletrônicas: 

 formatação; 
 fórmulas; 
 funções; 
 gráficos. 

 Ferramentas de 
apresentações:  

 elaboração de 
slides e técnicas 
de 
apresentação. 
 

3. Conceitos básicos de 
gerenciamento eletrônico das 
informações, atividades e 
arquivos 

 Armazenamento em 
nuvem: 

 sincronização, 
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backup e 
restauração de 
arquivos; 

 segurança de 
dados. 

 Aplicativos de 
produtividade em 
nuvem: 

 webmail, 
agenda, 
localização, 
pesquisa, 
notícias, 
fotos/vídeos, 
outros. 

 
4. Noções básicas de redes de 
comunicação de dados 

 Conceitos básicos de 
redes; 

 Softwares, 
equipamentos e 
acessórios. 

 
5. Técnicas de pesquisa 

avançada na web 
 Pesquisa através de 

parâmetros; 
 Validação de 

informações através de 
ferramentas disponíveis 
na internet. 

 
6. Conhecimentos básicos para 

publicação de informações 
na internet 
 Elementos para 

construção de um site 
ou blog; 

 Técnicas para 
publicação de 
informações em redes 
sociais: 

 privacidade e 
segurança; 

 produtividade em 
redes sociais; 

 ferramentas de 
análise de 
resultados. 

Carga Horária (horas-aula) 
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Teórica 00 Prática em 
Laboratório*  40 Total 40 horas-aula 

Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

50 Total (2,5) 50 horas-aula 

            * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.8 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 
às competências. Para este componente curricular, está prevista divisão de classes em turmas. 
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I.2  ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL 

Função: Planejamento Ético e Organizacional 
COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar os Códigos de 
Defesa do Consumidor, da 
legislação trabalhista, do 
trabalho voluntário e das regras 
e regulamentos organizacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analisar procedimentos para a 
promoção da imagem 
organizacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Relacionar as técnicas e 
métodos de trabalho com os 
valores de cooperação, iniciativa 
e autonomia pessoal e 
organizacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Analisar a importância da 
responsabilidade social e da 
sustentabilidade na formação 
profissional e ética do cidadão. 
 

1.1 Interpretar a legislação 
trabalhista nas relações de 
trabalho. 
1.2 Interpretar o Código de 
Defesa do Consumidor nas 
relações  de consumo. 
1.3 Identificar o papel da 
legislação no exercício do 
trabalho voluntário. 
1.4 Identificar as regras e 
regulamentos nas práticas 
trabalhistas das organizações 
 
2.1 Identificar o contexto de 
aplicação dos procedimentos na 
organização e adequá-los, 
considerando os critérios dos 
órgãos reguladores do setor de 
atuação. 
2.2 Discernir ameaças que 
possam comprometer a 
organização. 
2.3 Potencializar as 
oportunidades que impactem na 
imagem da organização e 
resultem em novas relações de 
negócios e parcerias. 
 
3.1 Respeitar as diferenças 
individuais e regionais dos 
colaboradores no âmbito 
organizacional. 
3.2 Identificar valores e 
encorajar as manifestações de 
diversidades culturais e sociais. 
3.3 Utilizar técnicas de 
aprimoramento das práticas de 
convivência com todos os 
envolvidos no processo de 
construção das relações 
profissionais e de consumo. 
 
4.1 Identificar e respeitar as 
ações de promoção de direitos 
humanos. 
4.2 Aplicar procedimentos de 
responsabilidade social e/ou 

1. Conceito do Código de 
Defesa do Consumidor.      
 
2. Fundamentos de Legislação 
Trabalhista e Legislação para o 
Autônomo. 
 
3. Normas e comportamento 
referentes aos regulamentos 
organizacionais. 

 
4. Imagem pessoal e 
institucional. 

 
5. Definições de trabalho 
voluntário 

 Lei Federal 9.608/98;  
 Lei Estadual nº 

10.335/99;  
 Deliberações CEETEPS 

Nº1 /2004. 
 
6. Definições e técnicas de 
trabalho 

 Gestão de autonomia 
(atribuições e 
responsabilidades): 
 de liderança; 
 em equipe. 

 
7. Código de ética nas 
organizações 

 Públicas; 
 Privadas. 

 
8. Cidadania, relações pessoais 
e do trabalho. 

 
9. Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, convenções e 
Direitos Humanos no Brasil. 

 
10. Economia criativa 

 Conceitos, estratégias e 
desenvolvimento. 
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sustentabilidade na área. 
4.3 Utilizar noções e estratégias 
de economia criativa para 
agregar valor cultural às práticas 
de sustentabilidade. 

11. Respeito à diversidade 
cultural e social. 

 
12. Responsabilidade 
social/sustentabilidade 

 Procedimentos para 
área de  

Carga Horária (horas-aula) 

Teórica 40 Prática em 
Laboratório* 00 Total 40 horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

00 Total (2,5) 50 horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
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I.3  GESTÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS 

Função: Operações de Ciclos de Gestão 
COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Pesquisar as várias 
naturezas, tipos e formas de 
empresa e as suas 
peculiaridades. 
  
 
2. Identificar os vários órgãos 
que a empresa estará submetida 
de acordo com a sua atividade, 
bem como a forma como a 
mesma deverá proceder para a 
sua regularização. 
  
 
3. Identificar e aplicar normas 
disciplinadoras sobre o sistema 
de arquivo particularizando 
acesso, transferência, guarda e 
destruição.  
 
4. Selecionar os recursos 
eletrônicos para gerenciar 
documentos.  
 

1.1 Diferenciar os vários tipos de 
empresas e suas relações com 
os órgãos governamentais e 
com a sociedade. 
  
 
2.1 Promover o registro e a 
regularização da empresa, frente 
aos órgãos públicos.  
 
 
 
 
 
3.1 Aplicar sistemas e métodos 
de arquivo.  
 
 
 
 
4.1 Aplicar técnicas de 
gerenciamento eletrônico de 
arquivos.  
 

1. Tipos e formas de 
empresas:  
 comercial; 
 industrial; 
 prestação de serviços etc. 
 

2. Abertura de empresa: 
Firma Individual e Sociedade 
Empresarial: 
- MEI, ME, EPP, EIRELI e LTDA: 
- Normas e Técnicas Legais; 
 JUCESP; 
 Receita Federal; 
 Prefeitura; 
 Posto Fiscal Estadual; 
 CETESB; 
 Vigilância Sanitária; 
 Bombeiro. 
 

3. Arquivos Contábeis/ 
Administrativos: 
 sistemas de arquivo, normas 
disciplinadoras para acesso, 
transferências, guarda e 
destruição de documentos 
 regulamentação da guarda 
permanente de documentos 
administrativos e contábeis. 

 
4. Gerenciamento 
eletrônico de documentos. 

Carga Horária (horas-aula) 

Teórica 60 Prática em 
Laboratório* 00 Total 60 horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

00 Total (2,5) 50 horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
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I.4  CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA 

Função: Planejamento de Processo 
COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Contextualizar a 
Contabilidade como ciência no 
tempo e no espaço.  
 
2. Identificar e interpretar os 
elementos que compõem o 
patrimônio da organização. 
  
3. Identificar e interpretar as 
contas e o plano de contas. 
  
 
4. Elaborar partidas contábeis, 
de conformidade com a natureza 
da operação. 
  
5. Extrair dos registros contábeis 
informações para estruturar o 
balancete de verificação. 
  
6. Contextualizar os atos e fatos 
nas mutações patrimoniais. 

1.1 Aplicar os conceitos 
contábeis e sua trajetória ao 
longo do tempo.  
 
2.1 Aplicar conceitos de contas 
patrimoniais e de resultado.  
 
 
3.1 Classificar a documentação: 
despesas, receitas, ativo e 
passivo. 
 
4.1 Mensurar o plano de contas.  
 
 
 
5.1 Organizar registros 
patrimoniais. 
  
 
6.1 Sintetizar as informações 
contábeis e efetuar balancete de 
verificação. 

1. Conceito e campo de atuação: 
 evolução histórica da 
contabilidade; 
 objeto da Contabilidade; 
 o patrimônio; 
 bens, direitos e obrigações; 
 aspecto qualitativo e 

quantitativo do patrimônio 
 

2. Situações líquidas 
patrimoniais: 

 ativa, negativa e nula 
 
 Patrimônio líquido: 
 exemplo de formação do 

patrimônio. 
 
 Origens e aplicações de 

recursos. 
 
 Contas: 
 patrimoniais e de resultado; 
 plano de contas (Lei 

11.638/2007) 
 
 Atos e fatos administrativos: 
 Atos administrativos 
 fatos permutativos, 

modificativos e mistos. 
 
 Procedimentos contábeis 

básicos: 
 débito e crédito; 
 métodos das partidas 

dobradas; 
 registros contábeis: 

o lançamento 
o escrituração: 
o diário e razão. 

 
3. Balancete de verificação 

Carga Horária (horas-aula) 

Teórica 80 Prática em 
Laboratório* 00 Total 80 horas-aula 

 

Teórica (2,5) 100 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

00 Total (2,5) 100 horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
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I.5  DIREITO COMERCIAL E EMPRESARIAL 

Função: Controle e Execução do Direito Comercial e Empresarial  
COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar com criticidade a 
abrangência do Direito Público e 
Privado.  
 
2. Interpretar, dentro do 
ordenamento jurídico, as 
funções e as normas dos vários 
institutos legais.  
 
3. Interpretar as normas do 
Direito Civil e a sua abrangência 
contábil. 
  
4. Interpretar a legislação 
tributária como ferramenta de 
gestão.  
 
 
5. Interpretar a legislação 
trabalhista.  
 
 
 
 
 
6. Elaborar os vários tipos de 
contrato, analisando as suas 
implicações à luz do Direito. 

1.1 Diferenciar dentro do 
ordenamento legal, as normas 
do Direito Público e Privado. 
  
2.1 Detectar e indicar os textos 
legais nas diversas formas de 
normatização 
  
 
3.1 Aplicar as normas do Direito 
Civil, no exercício da profissão 
contábil. 
  
4.1 Aplicar corretamente as 
normas tributárias, na 
elaboração do planejamento 
tributário. 
  
5.1 Elaborar toda a rotina de 
contratação e vigência até a 
demissão de funcionários, 
desenvolvendo cálculos e 
documentos à luz da legislação 
trabalhista.  
 
6.1 Redigir os vários tipos de 
contrato e suas implicações 
legais. 

1. Instituição do Direito 
Público e Privado. 
 
2. Tipos de Direito e 
Hierarquia das Leis. 
 
3. Direito Civil: pessoa 
física e jurídica; obrigações 
enquanto pessoa jurídica 
contábil; a contabilidade e o 
novo Código Civil. 
 
4. Direito Tributário: 
princípios constitucionais 
tributários; impostos, taxas e 
contribuição de melhoria. 
 
5. Direito do Trabalho: 

 fundamentos legais; 
 admissão; 
 13.º salário; 
 férias;  
 horas extras;  
 adicional noturno; 
 rescisão de contrato de 

trabalho;  
 insalubridade; 
 periculosidade. 

 
6. Direito Comercial: os 
vários tipos de contrato; 
intangíveis:  

 marcas e patentes etc. 
Carga Horária (horas-aula) 

Teórica 60 Prática em 
Laboratório* 00 Total 60 horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

00 Total (2,5) 50 horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
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I.6  LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA 

Função: Montagem de Argumentos e Elaboração de Textos 
COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar textos técnicos, 
administrativos e comerciais da 
área de Contabilidade por meio 
de indicadores linguísticos e de 
indicadores extralinguísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Desenvolver textos técnicos, 
comerciais e administrativos 
aplicados à área de 
Contabilidade, de acordo com 
normas e convenções 
específicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pesquisar e analisar 
informações da área de 
Contabilidade, em diversas 
fontes, convencionais e 
eletrônicas. 
 
 
 
4. Interpretar a terminologia 
técnico-científica da área 
profissional. 
 
 
5. Comunicar-se, oralmente e 
por escrito, utilizando a 
terminologia técnico-científica da 
profissão. 
 
 
 
 

1.1 Identificar indicadores 
linguísticos e indicadores 
extralinguísticos de produção de 
textos técnicos. 
1.2 Aplicar procedimentos de 
leitura instrumental (identificação 
do gênero textual, do público-
alvo, do tema, das palavras-
chave, dos elementos coesivos, 
dos termos técnicos e 
científicos, da ideia central e dos 
principais argumentos). 
1.3 Aplicar procedimentos de 
leitura especializada 
(aprofundamento do estudo do 
significado dos termos técnicos, 
da estrutura argumentativa, da 
coesão e da coerência, da 
confiabilidade das fontes). 
 
2.1 Utilizar instrumentos da 
leitura e da redação técnica e 
comercial direcionadas à área 
de atuação. 
2.2 Identificar e aplicar 
elementos de coerência e de 
coesão em artigos e em 
documentação técnico-
administrativos relacionados à 
área de Contabilidade. 
2.3 Aplicar modelos de 
correspondência comercial 
aplicados à área de atuação. 
 
3.1 Selecionar e utilizar fontes 
de pesquisa convencionais e 
eletrônicas. 
3.2 Aplicar conhecimentos e 
regras linguísticas na execução 
de pesquisas específicas da 
área de Contabilidade. 
 
4.1 Pesquisar a terminologia 
técnico-científica da área. 
4.2 Aplicar a terminologia 
técnico-científica da área. 
 
5.1 Selecionar termos técnicos e 
palavras da língua comum, 
adequados a cada contexto. 
5.2 Identificar o significado de 
termos técnico-científicos 
extraídos de texto, artigos, 
manuais e outros gêneros 
relativos à área profissional. 

1. Estudos de textos 
técnicos/comerciais aplicados à 
área de Contabilidade, a partir 
do estudo de: 

 Indicadores linguísticos: 
 vocabulário; 
 morfologia; 
 sintaxe; 
 semântica; 
 grafia; 
 pontuação; 
 acentuação, 

entre outros. 
 Indicadores 

extralinguísticos: 
 efeito de sentido 

e contextos 
socioculturais; 

 modelos pré-
estabelecidos de 
produção de 
texto; 

 contexto 
profissional de 
produção de 
textos (autoria, 
condições de 
produção, 
veículo de 
divulgação, 
objetivos do 
texto, público-
alvo). 

 
2. Conceitos de coerência e de 
coesão aplicados à análise e à 
produção de textos técnicos 
específicos da área de 
Contabilidade. 
 
3. Modelos de Redação Técnica 
e Comercial aplicados à área de 
Contabilidade 

 Ofícios; 
 Memorandos; 
 Comunicados; 
 Cartas; 
 Avisos; 
 Declarações; 
 Recibos; 
 Carta-currículo; 
 Currículo; 
 Relatório técnico; 
 Contrato; 
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5.3 Redigir textos pertinentes ao 
contexto profissional, utilizando 
a termologia técnico-científica da 
área de estudo. 
5.4 Preparar apresentações 
orais pertinentes ao contexto da 
profissão, utilizando a termologia 
técnico-científica. 

Memorial descritivo;
 Memorial de critérios; 
 Técnicas de redação. 

 
4. Parâmetros de níveis de 
formalidade e de adequação de 
textos a diversas circunstâncias 
de comunicação (variantes da 
linguagem formal e de 
linguagem informal) 
 
5. Princípios de terminologia 
aplicados à área de 
Contabilidade 

 Glossário dos termos 
utilizados na área de 
Contabilidade. 

 
6. Apresentação de trabalhos 
técnico-científicos 

 Orientações e normas 
linguísticas para a 
elaboração do trabalho 
técnico-científico 
(estrutura de trabalho 
monográfico, resenha, 
artigo, elaboração de 
referências 
bibliográficas). 

 
7. Apresentação oral 

 Planejamento da 
apresentação; 

 Produção da 
apresentação 
audiovisual; 

 Execução da 
apresentação. 

 
8. Técnicas de leitura 

instrumental 
 Identificação do gênero 

textual; 
 Identificação do público-

alvo; 
 Identificação do tema; 
 Identificação das 

palavras-chave do texto; 
 Identificação dos termos 

técnicos e científicos; 
 Identificação dos 

elementos coesivos do 
texto; 

 Identificação da ideia 
central do texto; 

 Identificação dos 
principais argumentos e 
sua estrutura. 

 
9. Técnicas de leitura 
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especializada 
 Estudo dos significados 

dos termos técnicos; 
 Identificação e análise 

da estrutura 
argumentativa; 

 Estudo do significado 
geral do texto 
(coerência) a partir dos 
elementos coesivos e de 
argumentação; 

 Estudo da confiabilidade 
das fontes. 

Carga Horária (horas-aula) 

Teórica 40 Prática em 
Laboratório* 00 Total 40 horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

00 Total (2,5) 50 horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

 
 
 
 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo

Rua dos Andradas, 140 Santa Ifigênia CEP: 01208-000 São Paulo SP
 

CNPJ: 62823257/0001-09 234 
Página nº 37 

I.7  OPERAÇÕES FINANCEIRAS 

Função: Planejamento Financeiro 
COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Dominar o uso da calculadora 
financeira.  
 
 
2. Interpretar cronogramas 
físicos financeiros.  
 
3. Analisar condições técnicas e 
financeiras de mercado. 
  
4. Calcular índices, taxas, 
porcentagens, descontos, 
acréscimos e juros. 
  
 
5. Identificar a relação entre as 
políticas financeiras e as 
execuções financeiras no 
processo de definição dos 
parâmetros da política de 
financiamento comercial, 
industrial e prestação de 
serviços. 
 
 

1.1 Manusear calculadoras 
científicas e financeiras nos 
cálculos. 
  
2.1 Elaborar cronogramas 
comerciais e financeiros. 
  
3.1 Aplicar normas técnicas e 
efetuar cálculos. 
  
4.1 Dimensionar e especificar os 
diferentes tipos de empréstimos 
existentes no mercado 
financeiro. 
  
5.1 Realizar cálculos sobre 
porcentagens, taxas, impostos, 
operações com mercadorias, 
câmbio, juros e capitalização, 
descontos, amortização e 
empréstimos. 
  
 
 
6.1 Aplicar conceitos sobre 
porcentagens, taxas, impostos, 
operações com mercadorias, 
câmbio, juros e capitalizações, 
descontos, amortizações e 
empréstimos.   

1. Técnicas de uso e aplicativos 
da calculadora financeira. 
 
2. Razão e proporção. 
 
3. Grandezas proporcionais e 
regras de sociedade simples. 
 
4. Regras de três e 
porcentagem. 
 
5. Operações com mercadoria. 
  
6. Conversões cambiais. 
 
7. Juros simples e compostos. 
  
8. Descontos simples e 
compostos. 
 
9. Empréstimos:  
 leasing; 
 finame e outros. 

 
10. Regras de financiamentos. 

Carga Horária (horas-aula) 

Teórica 60 Prática em 
Laboratório* 00 Total 60 horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

00 Total (2,5) 50 horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
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I.8  ECONOMIA E MERCADO FINANCEIRO 

Função: Planejamento Organizacional 
COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Interpretar com criticidade o 
desempenho da empresa 
mediante análise das variáveis 
econômicas.  
 
2. Aplicar os conceitos básicos 
da economia para alavancar o 
desenvolvimento da empresa. 
  
 
 
3. Contextualizar a empresa 
frente ao comportamento do 
mercado, criando estratégias, 
para atenuar os efeitos de um 
mercado fortemente competitivo. 
  
4. Analisar os diversos índices 
do mercado econômico-
financeiro como fator de 
mensuração do resultado 
empresarial. 

1.1 Preparar planilhas e gráficos 
que representem o momento 
econômico.  
 
 
2.1 Aplicar nas atividades 
empresariais, os conhecimentos 
da ciência econômica para 
contextualizar o desempenho da 
empresa.  
 
3.1 Pesquisar o cenário 
microeconômico, no qual a 
empresa se encontra inserida 
com intuito de alavancar o 
desenvolvimento da empresa.  
 
4.1 Transformar os dados 
econômicos em dados 
estatísticos na organização. 

1. Evolução histórica: 
contextualizações dos 
resultados frente às variáveis 
econômicas. 
 
2. Introdução à economia: 
conceitos básicos. 
 
3. Microeconomia: 
 introdução à microeconomia; 
 demanda de mercado; 
 oferta de mercado; 
 estrutura competitiva e não 

competitiva; 
 concorrência perfeita: 
 curva de possibilidades de 

produção; 
 monopólio e monopsônio; 
 oligopólio e oligopsônio; 
 concorrência monopolística; 
 falhas de mercado: 

o cartel;  
o dump. 

   
4 Macroeconomia: 
 introdução à macroeconomia; 
 principais variáveis 

agregadas: 
o PIB; 
o PNB; 

 IDH etc; 
 mercado de bens 

monetários; 
 inflação e índice de preços; 
 política fiscal, monetária e 

cambial; 
 crescimento econômico. 

Carga Horária (horas-aula) 

Teórica 60 Prática em 
Laboratório* 00 Total 60 horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

00 Total (2,5) 50 horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
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I.9  LEGISLAÇÃO SOCIAL E TRABALHISTA 

Função: Operação de Ciclos de Gestão 
COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Organizar programas de 
admissão e desligamento, de 
pessoal (por demissão, 
aposentadoria, falecimento). 
  
 
 
2. Interpretar a legislação 
previdenciária trabalhista e 
tributária aplicável ao ciclo de 
pessoal, particularmente no que 
se refere aos movimentos de 
entradas e saídas diárias, para 
elaboração da folha de 
pagamento. 
  
3. Interpretar a legislação e as 
normas internas e externas 
sobre a saúde e segurança no 
trabalho. 

1.1. Coletar dados para a 
elaboração da folha de 
pagamento,  
1.2. Utilizar os formulários legais 
(trabalhistas previdenciários e 
tributários). 
  
2.1 Elaborar relatórios contendo 
informações gerenciais e legais 
sobre pessoal e folha de 
pagamento.  
 
 
 
 
 
3.1 Utilizar aplicativos de 
informática em todas as fases do 
processo de administração de 
pessoal de conformidade com a 
legislação vigente. 

1. Admissão de Empregados: 
CLT. 
 
2. Contrato de Trabalho: tipos e 
características. 
 
3. Folha de Pagamento  
cálculo e contabilização de: 
 horas extras, adicional 

noturno e descanso semanal 
remunerado, insalubridade, 
periculosidade, gratificações 
diversas e adicionais de 
funções; 

 INSS e IRRF; 
 descontos: 

o atrasos, faltas, 
contribuições, vale 
transportes, pensão 
alimentícia licenças; 
abonos; 

o adiantamentos e férias. 
 

4. FGTS: cálculo; conectividade 
social. 
 
5. Plano de benefícios 
complementares. 
 
6. Rescisão de Contrato de 
Trabalho:  

 cálculo e contabilização. 
 
7. Legislação e normas de 
saúde e segurança do trabalho. 

Carga Horária (horas-aula) 

Teórica 60 Prática em 
Laboratório* 00 Total 60 horas-aula 

 

Teórica (2,5) 50 
Prática em 
Laboratório* 
(2,5) 

00 Total (2,5) 50 horas-aula 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

 
 
 
 
 
 
 


