


CARGOS, REMUNERAÇÃO E VAGAS



Requisitos

Auditoria Governamental

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em 

qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC).

Auditoria de Obras Públicas

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em 

qualquer das áreas de formação da Engenharia ou Arquitetura, fornecido por instituição de 

ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).



Auditoria de Tecnologia da Informação

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em 

tecnologia da informação, em todas as suas acepções, fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Ministério Público de Contas

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso graduação de nível superior em Direito, 

fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Requisitos



Prova objetiva

A Prova Escrita Objetiva, para todos os cargos/áreas, será composta por 100 (cem) 

questões, sendo:

50 (cinquenta) questões de Conhecimentos Básico aplicadas no primeiro dia de prova

50 (cinquenta) questões de Conhecimentos Específicos aplicadas no segundo dia de 

prova.

Todas as questões terão 5 alternativas. Será atribuída nota zero à questão que apresentar 

mais de uma ou nenhuma resposta assinalada, ou à questão que apresentar emenda ou 

rasura.



Prova objetiva

O quadro a seguir apresenta as disciplinas e o número de questões para o 

cargo de Auditor na área de Auditoria Governamental:



Prova objetiva

O quadro a seguir apresenta as disciplinas e o número de questões para o 

cargo de Auditor na área de Auditoria de Tecnologia da Informação:



Prova objetiva

Será considerado aprovado, para todas as áreas, o candidato que  

cumulativamente:

 acertar, no mínimo, 20 (vinte) questões no módulo de conhecimentos 

básicos; 

 acertar, no mínimo, 25 (vinte e cinco) questões no módulo de 

conhecimentos específicos.

c



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS para os Cargos:

- Auditoria Governamental

- Auditoria de Obras Públicas

- Auditoria de Tecnologia da Informação

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA Orçamento: conceitos, tipos e modelos orçamentários;
princípios orçamentários; classificações orçamentárias: conceitos, estágios e classificações da despesa e da
receita públicas; ciclo orçamentário: sistema e processo orçamentário; elaboração da proposta orçamentária;
instrumentos de planejamento orçamentário (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual); mecanismos retificadores do orçamento (créditos adicionais); execução orçamentária e
financeira; controle e avaliação da execução orçamentária. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(MCASP): Parte I – Procedimentos contábeis orçamentários, 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta
STN/SOF nº 06/2018. Dívida ativa. Regime de adiantamento (Suprimento de fundos). Restos a pagar. Despesas
de exercícios anteriores. Dívida pública. Descentralização de créditos. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), com as alterações posteriores. Lei Federal nº 4.320/1964. Lei Federal nº 8.666/1993.
Lei Federal nº 14.133/2021.



ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - Verticalizado

 Orçamento: conceitos, tipos e modelos orçamentários;
 Princípios orçamentários;
 Classificações orçamentárias: conceitos, estágios e classificações da despesa e da receita públicas;
 Ciclo orçamentário: sistema e processo orçamentário;
 Elaboração da proposta orçamentária;
 Instrumentos de planejamento orçamentário (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual);
 Mecanismos retificadores do orçamento (créditos adicionais);
 Execução orçamentária e financeira;
 Controle e avaliação da execução orçamentária.
 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP): Parte I – Procedimentos contábeis orçamentários, 8ª edição,

aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06/2018.
 Dívida ativa.
 Regime de adiantamento (Suprimento de fundos).
 Restos a pagar.
 Despesas de exercícios anteriores.
 Dívida pública. Descentralização de créditos.
 Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), com as alterações posteriores.
 Lei Federal nº 4.320/1964.
 Lei Federal nº 8.666/1993.
 Lei Federal nº 14.133/2021.



ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - Verticalizado

 Orçamento: conceitos, tipos e modelos orçamentários;
 Princípios orçamentários;
 Classificações orçamentárias: conceitos, estágios e classificações da despesa e da receita públicas;
 Ciclo orçamentário: sistema e processo orçamentário;
 Elaboração da proposta orçamentária;
 Instrumentos de planejamento orçamentário (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual);
 Mecanismos retificadores do orçamento (créditos adicionais);
 Execução orçamentária e financeira;
 Controle e avaliação da execução orçamentária.
 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP): Parte I – Procedimentos contábeis orçamentários, 8ª edição,

aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06/2018.
 Dívida ativa.
 Regime de adiantamento (Suprimento de fundos).
 Restos a pagar.
 Despesas de exercícios anteriores.
 Dívida pública.
 Descentralização de créditos.
 Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), com as alterações posteriores.
 Lei Federal nº 4.320/1964.
 Lei Federal nº 8.666/1993.
 Lei Federal nº 14.133/2021.



ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA – Sequência Ideal

 Orçamento: conceitos, tipos e modelos orçamentários;
 Ciclo orçamentário: sistema e processo orçamentário;
 Elaboração da proposta orçamentária;
 Execução orçamentária e financeira;
 Controle e avaliação da execução orçamentária.
 Instrumentos de planejamento orçamentário (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual);
 Mecanismos retificadores do orçamento (créditos adicionais);
 Princípios orçamentários;
 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP): Parte I – Procedimentos contábeis orçamentários, 8ª edição,

aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06/2018.
 Classificações orçamentárias: conceitos, estágios e classificações da despesa e da receita públicas;
 Dívida ativa.
 Descentralização de créditos.
 Regime de adiantamento (Suprimento de fundos).
 Restos a pagar.
 Despesas de exercícios anteriores.
 Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), com as alterações posteriores.
 Dívida pública.
 Lei Federal nº 4.320/1964.
 Lei Federal nº 8.666/1993.
 Lei Federal nº 14.133/2021.



ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA – Sequência Ideal

 Orçamento: conceitos, tipos e modelos orçamentários;
 Ciclo orçamentário: sistema e processo orçamentário;
 Elaboração da proposta orçamentária;
 Execução orçamentária e financeira;
 Controle e avaliação da execução orçamentária.
 Instrumentos de planejamento orçamentário (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual);
 Mecanismos retificadores do orçamento (créditos adicionais);
 Princípios orçamentários;
 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP): Parte I – Procedimentos contábeis orçamentários, 8ª edição,

aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06/2018.
 Classificações orçamentárias: conceitos, estágios e classificações da despesa e da receita públicas;
 Dívida ativa.
 Descentralização de créditos.
 Regime de adiantamento (Suprimento de fundos).
 Restos a pagar.
 Despesas de exercícios anteriores.
 Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), com as alterações posteriores.
 Dívida pública.
 Lei Federal nº 4.320/1964.
 Lei Federal nº 8.666/1993.
 Lei Federal nº 14.133/2021.


