
 

PROCESSO SELETIVO – 1006 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL PÓS- RECURSO 

 
A ITAIPU, no uso de suas atribuições legais, em referência ao Edital do Processo 
Seletivo 1006: 

 
Resolve: 

 
1. INCLUIR, no cargo de código 007/1006 a formação de Engenharia Civil. 
 
2. ALTERAR o item 4.1.1 do Edital - Este item passa a ter a seguinte redação: 
4.1.1. A candidata que estiver amamentando deverá informar no formulário de 
inscrição esta condição e entrar em contato com o Núcleo de Concursos pelo 
telefone (41) 3313-8800 para adoção das providências necessárias. 
 
3. INCLUIR no item 6. DAS VAGAS DESTINADAS AS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA – subitem 6.2. Letra c .....visão monocular. 
 
4. ALTERAR o item 6.5.1 do Edital – Este item passa a ter a seguinte redação: 
6.5.1 Para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, o 
candidato deverá encaminhar ao NC/UFPR o atestado médico e o formulário 
gerados no momento da inscrição, conforme o item 4 deste edital. O candidato 
que não encaminhar o atestado e o formulário estará excluído da concorrência à 
vaga reservada. 
 
5. ALTERAR o item 6.5.2 do Edital – Este item passa a ter a seguinte redação: 
6.5.2  Poderá também ser aceito laudo médico comprovando a deficiência, 
desde que seja expedido no prazo de 1 ano, seja legível e contenha a descrição 
da espécie e do grau ou nível da deficiência do candidato, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – 
CID, bem como sua provável causa, o nome, a assinatura, o carimbo e  o CRM 
do médico que forneceu o atestado. 
 
6. INCLUIR NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CARGO DE CÓDIGO 
002/1006 – Formação: Ciências Contábeis, a seguinte informação: 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Contabilidade Geral: patrimônio e variações 
patrimoniais, plano de contas e procedimentos de escrituração, mensuração e 
reconhecimento de operações, avaliação de ativos e passivos, provisões, ativos 
e passivos contingentes, conjunto completo de demonstrações contábeis, 
consolidação das demonstrações contábeis; Contabilidade de Custos: 
conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade de custos, classificação e 
nomenclatura dos custos, controle e registro contábil de custos, métodos de 
custeio, sistemas de acumulação de custos, custos para controle; Contabilidade 
Gerencial: custos para decisão, análise de demonstrações contábeis; Noções 
de Controladoria: conceitos, planejamento e orçamento empresarial, gestão e a 
controladoria, avaliação de desempenho, sistemas de informações gerenciais; 
Noções de Direito: direito público e privado, direito comercial e legislação 
societária, direito e legislação tributária; Teoria da Contabilidade: estrutura 
conceitual básica da contabilidade, conceito e objetivos; Contabilidade 
Societária: apuração e destinação do lucro, investimentos, ativo imobilizado, 
intangível, conversão das demonstrações em moeda estrangeira, variações 
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monetárias e cambiais;  Contabilidade Tributária: legislação tributária e fiscal, 
retenções federais, ISSQN-Imposto sobre serviços de qualquer natureza, IRRF-
Imposto de renda retido na fonte, impostos diretos e indiretos, SPED-Sistema 
público de escrituração digital; Noções de matemática Financeira e 
Estatística; Legislação e Ética profissional; Legislação Societária: Lei nº 
6.404/76, suas alterações e legislação complementar; Princípios de 
Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade; Auditoria Contábil: 
conceitos e aplicação da auditoria contábil, objetivos gerais do auditor 
independente e a condução da auditoria em conformidade com as normas de 
auditoria. 
 
7. INCLUIR NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CARGO DE CÓDIGO 
012/1006 – Formação: Letras ou Jornalismo a seguinte informação: 
DISCURSIVA: Tradução de textos do Português para o Inglês e do Inglês para o 
Português, transpondo sem distorções o significado da língua de origem (L1) à 
língua de recepção (L2). O tradutor deve saber determinar o significado na língua 
de origem por meio da análise lexical e da estrutura gramatical, reformulando-o 
para atingir um sentido equivalente na língua receptora. Essa análise deve levar 
em conta a situação de comunicação e o contexto cultural.  
 
8. INCLUIR NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CARGO DE CÓDIGO 
021/1006 – Formação: Ensino Médio – Área de atuação: Almoxarifado, a 
seguinte informação: ....Noções de Informática - conceitos básicos de operação 
com arquivos utilizando o Windows Explorer; Noções consistentes de uso da 
Internet utilizando o Internet Explorer; Noções consistentes de trabalho com 
computadores em rede interna, ambiente Windows; Noções consistentes de 
escrita e editoração de texto utilizando o Microsoft Word e BrOffice-Writer; 
Noções consistentes de cálculo e organização de dados em planilhas eletrônicas 
utilizando o Microsoft Excel e BrOffice-Calc; Noções básicas, como usuário, do 
funcionamento de computadores e de periféricos; Noções básicas, como usuário, 
dos sistemas operacionais Windows. 
 
 
 

Foz do Iguaçu, 09 de Junho de 2015. 
 
 

Edésio Franco Passos 
Diretor Administrativo da ITAIPU 

 


