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CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS - CRO-GO 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA  

PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR 
EDITAL Nº 2, DE 04 DE JUNHO DE 2019 

 
O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS - CRO-GO, no uso de suas atribuições e competências estabelecidas na Lei nº 
4.324, de 14 de abril de 1964 e no Regimento Interno, aprovado pela Resolução CRO-GO 001/79, torna pública a retificação ao Edital nº 1, publicado 
em 27 de maio de 2019, que regulamenta a realização de concurso público para provimento de vaga e formação de cadastro de reserva do quadro de 
pessoal do CRO-GO, conforme a seguir: 

 
a) retificação do cabeçalho do edital nº 1;  
b) retificação dos subitens 1.1, 1.3, 4.1 e 11.8.2;  
c) retificação do Anexo I (Requisitos e Atribuições dos Cargos) e do Anexo II (Conteúdo Programático), com a inclusão do cargo de nível médio/técnico 
“TÉCNICO DE INFORMÁTICA”; e 
d) retificação do Anexo II (Conteúdo Programático), referente ao conteúdo de Conhecimentos Específicos do cargo de nível superior “AUDITOR DE 
CONTROLE INTERNO I”. 
Torna público, ainda, que os demais itens e subitens do referido edital permanecem inalterados. 

 
1 DA RETIFICAÇÃO DO CABEÇALHO E CAPUT DO EDITAL Nº 1 
O caput do Edital nº 1 passa a ter a seguinte redação: 
“CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E 
NÍVEL SUPERIOR”  
 
2 DA RETIFICAÇÃO DOS SUBITENS 1.1, 1.3, 4.1 E 11.8.2 
Incluir, no quadro de cargos do subitem 1.1, o cargo de nível médio/técnico - TÉCNICO DE INFORMÁTICA  

 

Cod 
Cargos de  

nível médio/técnico 

Vagas efetivas Cadastro Reserva 
Total Região de lotação 

Carga 
horária 

semanal 

Salário 
base*** Ampla 

Concorrência 
PPP* PCD** 

Ampla 
Concorrência 

PPP* PCD** 

300 TÉCNICO DE INFORMÁTICA 1 - - 17 5 2 25 
Sede 

Administrativa 
e/ou Delegacias 

40h 
R$1.908,00 
+ benefícios 

 
Os subitens 1.3, 4.1 e 11.8.2 passam a ter as seguintes redações:  
1.3 O CONCURSO PÚBLICO destina-se a selecionar candidatos para provimento de vagas efetivas e para formação de cadastro de reserva para cargos 
de nível médio, nível médio/técnico e nível superior para lotação e exercício na Sede administrativa e/ou Delegacias do CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DE GOIÁS - CRO-GO. 
4.1 Os valores das taxas de inscrição serão de: 
a) R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) para cargos de nível médio e nível médio/técnico; e 
b) R$ 70,00 (setenta reais) para cargos de nível superior. 
11.3 Para os cargos de nível médio e nível médio/técnico, a prova discursiva consistirá em redação de texto de gêneros textuais/discursivos, de até 30 
linhas, acerca de tema baseado nos principais acontecimentos e assuntos da atualidade que envolvem o Brasil e o mundo. 
11.8.2 Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados conforme quadro a seguir, respeitados os 
empates na última colocação: 
 

Cod Cargo 

Ampla 
Concorrência 

classificados até a 
posição 

Candidatos negros 
classificados até a 

posição 

Candidatos com 
deficiência 

classificados até a 
posição 

Total de 
convocados 

200 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 56º 15º 5º 76 

201 FISCAL REGIONAL I 27º 8º 3º 38 

202 TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO 50º 14º 5º 69 

300 TÉCNICO DE INFORMÁTICA 27º 8º 3º 38 

400 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO I 27º 8º 3º 38 

401 CONTADOR 27º 8º 3º 38 

402 FISCAL I 27º 8º 3º 38 

 
 

 

http://www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/inscricoes-abertas/crogo2018.aspx

www.pciconcursos.com.br
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3 DA RETIFICAÇÃO DO ANEXO I (REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS) E DO ANEXO II (CONTEÚDO PROGRAMÁTICO), COM A INCLUSÃO DO CARGO DE 
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO “TÉCNICO DE INFORMÁTICA” 
Incluir os requisitos e atribuições do cargo de nível médio/técnico “TÉCNICO DE INFORMÁTICA” no Anexo I (Requisitos e Atribuições dos Cargos): 
7 TÉCNICO DE INFORMÁTICA (CÓDIGO 300) 
7.1 Requisitos: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de conclusão de curso de nível médio profissionalizante em Tecnologia da Informação ou de 
curso de nível médio acrescido de curso na área de Tecnologia da Informação ou curso de denominação e conteúdo equivalentes, expedidos por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Serão aceitos, também, cursos de graduação concluídos na área de Tecnologia da Informação. 
7.2 Descrição sumária das atribuições: Monitorar e controlar o sistema do CFO, imprimir relatórios, cuidar da manutenção e funcionamento, visando atender 
as necessidades dos usuários; Fazer o planejamento, administração de suporte de redes, análise de relatórios gerenciais e contato com fornecedores. Fazer 
reunião com funcionários para coletar dados e informações para adequar os sistemas às necessidades do CRO-GO; Levantar dados de equipamentos e 
sistemas; Testar garantia do bom funcionamento de sistemas operacionais, equipamentos, cabeamento, tomadas de rede e placas; Preparar e apresentar à 
Diretoria proposta orçamentária de sistemas e equipamentos a serem desenvolvidos e adquiridos; Fazer estudos e levantamentos de casos; Fazer adaptação 
e/ou tradução do conteúdo das telas e dos programas que fazem parte do sistema, adequando-os à realidade da empresa; Definir as mudanças necessárias nas 
rotinas do CRO-GO para adequá-las as novas regras de sistema fazendo a divulgação e treinamento dos funcionários; Acompanhar os técnicos no trabalho de 
implantação de sistemas; Realizar auditorias nos microcomputadores dos usuários para checar o uso indevido;  Elaborar projetos na área de informática para o 
CRO-GO; Disponibilizar senhas de segurança para o pessoal autorizado, cadastrando os usuários e garantindo seu acesso ao uso de trabalhos na rede; Manter 
atualizado o site do CRO-GO; Testar e garantir o acesso à internet.  
 
Incluir o conteúdo programático de Conhecimentos Específicos do cargo de nível médio/técnico “TÉCNICO DE INFORMÁTICA” no Anexo II (Conteúdo 
Programático): 
3.7 TÉCNICO DE INFORMÁTICA (CÓDIGO 300): 1 Noções básicas de arquitetura de computadores: barramento, processador, memória, E/S. 2 Noções básicas 
de sistemas operacionais: gerência de memória, sistema de E/S, sistemas de arquivos. 3 Arquitetura cliente-servidor multicamadas. 4 Conceitos básicos sobre 
desenvolvimento e manutenção de sistemas e aplicações. 5 Administração de sistemas Windows e Unix/Linux: instalação de sistemas operacionais, 
particionamento de disco, dual boot, comandos básicos Windows e Unix/Linux, gerenciamento de usuários, contas e grupos de usuários, instalação de 
software, atualizações e manutenção do sistema, configuração em rede, ferramentas administrativas, máquinas virtuais, licença de software, software livre, 
código aberto. 6 Redes de computadores: acesso remoto, topologia de redes, equipamentos de interconexão (hubs, switches, roteadores, pontos de acesso 
wireless), cabeamento estruturado. 7 Protocolo NetBios, protocolo TCP/IP, configuração de redes IP, princípios básicos de roteamento, CIDR, redes wireless 
80211a/b/g/n, NAT, VLANs. 8 Serviços Internet e instalação nas plataformas Windows e Linux VoIP. 9 Segurança de sistemas: autenticação e autorização, 
firewalls, antivírus, IDS, malwares, VPN, certificados digitais, chaves públicas e privadas, protocolos seguros. BANCO DE DADOS: 1 Fundamentos. 2 Conceitos e 
arquitetura de um SGBD. 2.1 Banco de dados relacional. 2.2 Banco de dados textual. 3 Modelagem de dados. 3.1 Normalização. 3.2 Modelo E-R. 3.3 Views. 3.4 
Materialized views. 3.5 Índices. 3.6 Triggers. 3.7 Procedures. 3.8 Functions. 3.9 Packages. 4 Linguagens SQL e 42 PL/SQL. 4.1 Uso do join, union, exists e 
subconsultas. 4.2 Análise de desempenho e otimização de consultas SQL. 5 Conceitos, instalação, configuração e administração de banco de dados PostgreSQL, 
Microsoft SQL Server, MySQL, IBM DB2, Apache Lucene, Apache SOLR e ElasticSearch. 6 Topologia típica de ambientes com alta disponibilidade e 
escalabilidade. 7 Controle de acesso e gestão de segurança em banco de dados. 8 Monitoramento de banco dados. 8.1 Gerência de transações. 8.2 Gerência de 
bloqueios. 8.3 Gestão de desempenho. 9 Exportação e importação de bases de dados. 
 
4 DA RETIFICAÇÃO DO ANEXO II (CONTEÚDO PROGRAMÁTICO), REFERENTE AO CONTEÚDO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO DE NÍVEL 
SUPERIOR “AUDITOR DE CONTROLE INTERNO I” 
O subitem 3.4 do Anexo II (Conteúdo Programático) passa a ter a seguinte redação: 
3.4 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO I (CÓDIGO 400): Contabilidade aplicada ao Setor Público: 1 Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TSP Estrutura 
Conceitual, de 23 de Setembro de 2016. 2 MCASP 8ª edição. Auditoria: 1 Normas brasileiras para o exercício da auditoria interna: independência, 
competência profissional, âmbito do trabalho, execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. 2 Auditoria no setor público 
federal: finalidades e objetivos; abrangência de atuação; formas e tipos; normas relativas à execução dos trabalhos; normas relativas à opinião do 
auditor; relatórios e pareceres de auditoria; operacionalidade; objetivos, técnicas, procedimentos e planejamento dos trabalhos de auditoria; 
programas de auditoria; papéis de trabalho; testes de auditoria; amostragens estatísticas em auditoria; eventos ou transações subsequentes; revisão 
analítica; entrevista; conferência de cálculo; confirmação; interpretação das informações; observação; procedimentos de auditoria em áreas 
específicas das demonstrações contábeis. Administração Orçamentária e Financeira: 1 Orçamento público: conceitos e princípios. 2 Orçamento-
programa. 3 Ciclo orçamentário: elaboração, aprovação, execução e avaliação. 4 O orçamento na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 5 
Processo de Planejamento Orçamentário: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. 6 Conceituação, classificação e estágios da 
receita e despesa públicas. 7 Dívida ativa. 8 Regime de adiantamento (suprimento de fundo). 9 Restos a pagar. 10 Despesas de exercícios anteriores. 11 Dívida 
pública. 2 Créditos adicionais. 13 Descentralização de créditos. 14 Lei nº 4.320/1964. 15 Decreto nº 93.872/1986. 16 Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 

 
RENERSON GOMES DOS SANTOS 

Presidente do CRO-GOIÁS 
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