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Edital do Concurso Câmara de Barracão 004/2022 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 05/2022 

 

 

TORNA PÚBLICO a Retificação de parte do Edital de Abertura de Concurso Público nº 

01/2022, referente à realização de Concurso Público de Prova Objetiva e à abertura de inscrições destinadas ao 

provimento de diversos cargos vagos ou que vierem a vagar ou a serem criados durante o prazo de validade do 

Concurso, de acordo com o número de vagas e demais especificações constantes nos Anexos I, II, III, IV, V e VI 

deste Edital. 

 

O item 2.1 passa a vigorar com o seguinte texto:  

 

No Quadro 1 foi incluída no Edital 03/2022 a coluna com o Período de Realização da Prova, que também 

é parte integrante do Edital 01/2022 de Abertura. 

  

2 DO CARGO, REQUISITOS, NÚMERO DE VAGAS, REGIME DE TRABALHO, VENCIMENTO 

INICIAL 

 

2.1 O cargo do Concurso Público, os requisitos de admissão, a carga horária, a vaga para a ampla concorrência, 

o valor da inscrição, o vencimento inicial e o tipo de prova estão estabelecidos no quadro abaixo, que é parte 

integrante do Anexo I deste Edital. 

2.2 Para o cargo de Contador, por ser específico do profissional de contabilidade, conforme exigência 

legal, o candidato para participar da etapa da prova objetiva não necessitará comprovar seu registro junto 

ao Conselho Regional de Contabilidade, porém, caso seja convocado para assumir a vaga, o mesmo deverá 

apresentar seu registro junto ao conselho de classe sob pena de ser desclassificado.  

 

QUADRO DE CARGO E VAGA PARA O CONCURSO PÚBLICO 001/2022 

 

QUADRO 1 - CARGO NÍVEL SUPERIOR 

Cargo Formação/Requisito 

Carga 

Horária 

(horas) 

Vaga 

Valor de 

Inscrição 

(R$) 

Vencimen

to Inicial 

(R$) 

Tipo de 

Prova* 

Nº da lei 

de criação 

do cargo 

Período de 

Realização  

da Prova 

Contador  Ensino Superior e registro 

no Conselho Regional de 

Contabilidade no ato da 

posse 

10 1 150,00 3.442,70 PO 

Resolução 

01/2019 de 

19 de 

fevereiro 

de 2019 

Tarde 

 

 

Publica-se e cumpre-se. 

Barracão, 13 de julho de 2022 

 

 

LEANDRO HAHN 

PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 


