
 

 

 
EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 002/2019 

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO - CONTADOR 
 

  

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO – CAU/ES, autarquia 
federal com sede à Rua Hélio Marconi, nº 58, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-690, 
inscrita no C.N.P.J sob o nº 14.926.751/0001-48, por meio da sua Gerência Administrativa e 
Financeira, torna público a abertura de inscrições para o Processo Seletivo CAU/ES Nº 
002/2019, de acordo com as normas do Conselho e na forma estabelecida neste Edital. 

 

1. OBJETIVO 
1.1. Processo Seletivo para provimento de cargo temporário de nível superior para o quadro 

de empregados públicos do CAU/ES, na cidade de Vitória/ES.  
1.2. O cargo a ser selecionado será de 01 (um) CONTADOR, com formação nível superior em 

Ciências Contábeis.  
 

2.  DO CARGO, FUNÇÕES, VAGA E SALÁRIO OFERECIDO 
2.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de cargo temporário de nível superior, 

considerando a tabela apresentada abaixo. 
 

Nº Escolaridade Cargo Salário mensal Carga horária  

1 
Ensino 

Superior 
Contador R$ 4.261,20 6h por dia 

 

2.2. Características da vaga: 

2.2.1. Regime de contratação: cargo temporário (livre provimento e livre exoneração) 

regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);  

2.2.2. Duração do contrato: 01 (um) ano; 

2.2.3. Benefícios: auxílio-refeição no valor de R$ 330,00/mês; auxílio alimentação no 

valor de R$ 150,00/mês e demais benefícios contidos no Acordo Coletivo de 

Trabalho firmado entre o CAU/ES e o SINDICOES;  

2.2.4. Carga horária: 30 (trinta) horas semanais; 

2.2.5. Local de trabalho: Sede do CAU/ES, em Vitória/ES;  

2.2.6. Horário de trabalho: de 13h às 19h (segunda à sexta). O horário de trabalho poderá 

ser variável dentro do dia, quando for necessária a participação em reuniões 

matutinas ou noturnas.  

 

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. O processo seletivo será conduzido nas seguintes etapas:  



 

 

 

ETAPA ATIVIDADE TIPO DATA* 

1 
Divulgação da vaga e 

recebimento das inscrições 
GERAL 

25/10/2019 a 

10/11/2019 

2 
Análise dos currículos e 

agendamento de entrevistas 
CLASSIFICATÓRIO 

11/11/2019 a 

14/11/2019 

3 Realização das entrevistas CLASSIFICATÓRIO 
18/11/2019 a 

19/11/2019 

4 
Aplicação de teste de 

conhecimento da área 

CLASSIFICATÓRIO 

10 vagas 
20/11/2019 

5 Análise de perfil psicológico CLASSIFICATÓRIO Até 28/11/2019 

4 Divulgação do resultado final - 29/11/2019 

5 
Realização exame admissional e 

entrega de documentos 
- 

02/12/2019 a 

05/12/2019 

6 
Previsão de início do contrato 

determinado 
- 09/12/2019 

       *A critério do CAU/ES as datas podem ser alteradas sem aviso prévio.  

 

3.1.1. Serão selecionados para a 5ª etapa - Análise de perfil psicológico apenas 10 (dez) 

candidatos; 

3.1.2. Início de contrato previsto para 09/12/2019. 

 

4. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

4.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

4.2. As inscrições serão realizadas do período de 25 de outubro de 2019 a 10 de novembro 

de 2019, através de envio do currículo profissional completo do participante para o e-

mail oportunidades@caues.gov.br, com o assunto “EDITAL 02/2019 – NOME DO 

CANDIDATO”; 

4.3. Não serão aceitas inscrições e/ou entrega de documentos fora do prazo estabelecido; 

4.4. A aceitação da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer tempo, 

quando solicitado, o atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidos neste 

edital. O candidato que não atender à solicitação terá sua inscrição cancelada, sendo 

eliminado do Processo Seletivo. 

4.5. É de inteira obrigação do candidato acompanhar todos os atos, editais, comunicados 

referentes ao presente Processo Seletivo, os quais poderão ser divulgados/publicados 

no site do CAU/ES e enviado por e-mail.  

4.6. São requisitos para a inscrição no Processo Seletivo Simplificado: 

4.6.1.  Ser brasileiro (a) nato ou naturalizado; 

4.6.2. Ter na data de encerramento das inscrições a idade mínima de 18 anos; 
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4.6.3.  Possuir ensino superior completo em Ciências Contábeis;  

4.6.4.  Possuir registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo; 

4.6.5.  Possuir conhecimento intermediário em Excel. 

4.6.6.  Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

4.6.7.  Estar pleno gozo dos direitos civis e políticos; 

4.6.8. Ter comprovação negativa de antecedentes criminais; 

4.6.9.  Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com 

nova investidura em emprego público; 

4.6.10. Estar em dia com as obrigações militares (candidatos do sexo masculino); 

4.6.11.  Possuir experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área de 

contabilidade pública e departamento pessoal; 

  

5. DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

5.1. No ato da inscrição deverá ser enviado currículo completo do participante, contendo, 

no mínimo, as seguintes informações: 

5.1.1. Dados do participante: nome, telefone, e-mail, data de nascimento, endereço 

residencial; 

5.1.2. Informações de formação: data de término do curso superior e de cursos 

realizados posteriormente (pós-graduação, doutorado, entre outros), instituição 

de ensino de formação; 

5.1.3. Informações das experiências profissionais anteriores, contendo: nome da 

empresa/órgão, data de início, data de fim (caso possua), atividades realizadas, 

superior imediato; 

5.1.4. Outras informações que o candidato ache necessário; 

 

6. REQUISITOS BÁSICOS DO CARGO 

6.1. São requisitos básicos para o preenchimento do cargo: 

6.1.1. Graduação completa em curso de nível superior (bacharelado) em ciências 

contábeis, cursado em Instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC);  

6.1.2. Registro ativo e regular no Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo; 

6.1.3. Experiência mínima comprovada de pelo menos 06 (seis) meses em atividades 

de contabilidade na administração pública e na área de departamento pessoal 

(regime celetista). Preferência em experiência em contabilidade pública na área 

de Conselhos de Fiscalização Profissional; 

6.1.4. Domínio do Pacote Office; 

6.1.5. Preferencialmente possuir carteira de habilitação categoria “B”; 

 

7. PERFIL DE COMPETÊNCIAS PARA PREENCHIMENTO DA VAGA 



 

 

7.1. Capacidade de assumir e manter compromisso com o Conselho e a equipe, 

fundamentando-se em comportamento ético, e visando ao cumprimento da missão e 

dos objetivos do Planejamento Estratégico do CAU/ES; 

7.2. Capacidade de desenvolver ações alinhadas com os direcionadores estratégicos, 

gerando resultados que contribuam efetivamente para o Conselho; 

7.3. Domínio dos conhecimentos conceituais técnicos, próprios da área contábil, de 

departamento pessoal, área fiscal, assim como as legislações que as norteiam e da 

legislação e regulamentação própria do CAU/ES; 

7.4. Capacidade para trabalhar em equipe, atuando para organizar e cumprir suas 

atividades; 

7.5. Capacidade para gerar soluções criativas, viáveis e adequadas às áreas contábeis, 

financeira, fiscal e de departamento pessoal do Conselho. Pro-atividade e capacidade 

de relacionamento com profissionais de diferentes formações e perfis; 

 

8. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES NO CAU/ES 

8.1. No ato de assinatura do contrato de trabalho, o candidato selecionado deverá 

apresentar os seguintes documentos: 

8.1.1. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo o(s) registro(s) das 

experiências informadas, com dados do(s) empregador(es) (com início e fim, se for 

o caso); 

8.1.2. Declaração do empregador (em papel timbrado, assinado e carimbado) 

informando o período (com início e fim, se for o caso), o cargo, a função e a espécie 

de serviço realizado, com a descrição das atividades e/ou atribuições 

desenvolvidas que guardem semelhança com as atividades descritas no perfil do 

cargo/função pleiteado; 

8.1.3. Certidão de Regularidade Profissional, emitida pelo CRC; 

8.1.4. Original e cópia simples da Carteira Nacional de Habilitação, dentro da validade, 

caso possua; 

8.1.5. Original e cópia simples do diploma de graduação no curso de ciência contábeis; 

8.1.6. Original e cópia simples do(s) diploma(s) ou certificado(s) de conclusão de curso 

de pós-graduação (quando houver); 

8.1.7. Original e cópia simples do(s) diploma(s) ou certificado(s) de cursos ou 

capacitações diversas; 

8.1.8. Original e cópia simples do título de eleitor;  

8.1.9. Original e cópia simples de comprovante de residência;  

8.1.10. Demais documentos que comprovem os requisitos do cargo e da função; 

 

9. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

9.1. As atribuições do cargo estão previstas na Deliberação CAU/ES n° 99, de 20 de fevereiro 

de 2018. São elas: 



 

 

9.1.1. Acompanhar a execução do orçamento do CAU/ES, assim como auxiliar do 

planejamento orçamentário dos próximos exercícios, fornecendo indicadores e 

orientações acerca dos seus dados; 

9.1.2. Organizar, analisar e manter atualizados os controles da área financeira do 

Conselho, desenvolvendo estudos e efetuando levantamentos, análises, 

programações, conferências e cálculos pertinentes; 

9.1.3. Alimentar e atualizar as bases de dados com informações de empenhos, 

liquidações e pagamentos, gerando informações consistentes para análise dos 

gestores; 

9.1.4. Manter as bases de dados atualizadas com as informações orçamentárias e 

financeiras, gerando informações consistentes para análise do corpo executivo do 

CAU/ES; 

9.1.5. Estimar as receitas e projetar as despesas orçamentárias, assim como acompanhar 

a execução do planejamento orçamentário e financeiro, fornecendo indicadores e 

orientações acerca dos seus dados; 

9.1.6. Elaborar, consolidar e analisar a proposta de desembolso mensal, assim como 

analisar a programação financeira e propor critérios para a sua execução; 

9.1.7. Promover o detalhamento das despesas, a análise das demandas por créditos 

adicionais, a descentralização interna e externa de créditos orçamentários; 

9.1.8. Realizar pesquisas para a elaboração de planos de integração orçamentária e 

financeira, bem como propor normas gerais de programação orçamentária e zelar 

pela sua fiel observância; 

9.1.9. Contribuir com planos de modernização do Sistema Orçamentário; 

9.1.10. Contribuir com a elaboração, implantação e administração de sistemas 

informatizados de interesse das áreas de orçamento e finanças; 

9.1.11. Analisar o fluxo de caixa e demais relatórios financeiros, bem como proceder 

com o controle de contas a pagar e contas a receber, sinalizando possíveis 

inconsistências e sugerindo as medidas cabíveis para um melhor desempenho das 

operações; 

9.1.12. Efetuar as conciliações dos movimentos diários de caixa e bancos e 

operacionalizar sistemas contábeis, bancários e de tesouraria; 

9.1.13. Operacionalizar as políticas de cobranças e pagamentos definidas pela gestão 

responsável; 

9.1.14. Propor a implementação de fluxos e procedimentos financeiros do Conselho, 

visando a constante melhoria dos processos do CAU/ES; 

9.1.15. Realizar atividades típicas da área financeira, contemplando ações no contas a 

pagar e receber, tais como: recebimento de numerários, realização de 

pagamentos, emissão cheques, recibos, depósitos, ordem de pagamentos, 

DOC/TED, definição de desembolsos semanais com base nos vencimentos das 

notas já liquidadas ou, em casos excepcionais, dos documentos pagos em forma 

de adiantamento, entre outros; 



 

 

9.1.16. Fornecer informações aos diferentes setores e corpo gestor sobre a posição 

financeira, patrimonial, orçamentária e de custos do CAU/ES, contribuindo com os 

processos decisórios do órgão; 

9.1.17. Realizar a gestão dos tributos, identificando as retenções de tributos decorrentes 

da Constituição Federal, Código Tributário Nacional, Leis, Decretos, Instruções 

Normativas e legislação congênere, assim como conferir as notas de pagamentos 

com 9 retenções de tributos e proceder com a geração das guias de recolhimento 

federal e arquivar os tributos, atuando em sintonia com a contabilidade; 

9.1.18. Analisar e colaborar no desenvolvimento de estratégias de incentivo a 

adimplência;  

9.1.19. Realizar e acompanhar os procedimentos de cobrança administrativa de dívida, 

inclusive elaborar e assinar certidão de dívida ativa e termo de inscrição na dívida 

ativa; 

9.1.20. Fechar os protocolos do SICCAU, com inclusão de documentos; 

9.1.21. Prestar suporte ao atendimento quando envolver questões financeiras de 

profissionais e de pessoas jurídicas; 

9.1.22. Efetuar ressarcimento aos profissionais arquitetos e urbanistas e às pessoas 

jurídicas, de valores pagos indevidamente aos CAU/ES; 

9.1.23. Auxiliar os setores internos do CAU/ES, as comissões, ao presidente e ao plenário 

na tratativa de assuntos técnicos voltados à sua área de formação e/ou atuação, 

emitindo se for o caso, parecer técnico acerca do assunto; 

9.1.24. Realizar o controle de ponto eletrônico de funcionários; 

9.1.25. Executar outras atividades, de acordo com a necessidade do CAU/ES. 

9.1.26. Responsabilizar-se por todos os atos e registros contábeis do Conselho; 

9.1.27. Realizar toda a rotina de departamento pessoal do Conselho, contendo: 

fechamento da folha de pagamento, envio das declarações acessórios e emissão 

dos impostos, controle de férias e atestados ocupacionais, admissão e 

desligamento de funcionários, atualizações na CTPS e no livro, entre outros; 

9.1.28. Realizar o fechamento do balancete mensal e das demais demonstrações 

contábeis e encaminhá-las para apreciação dos Conselheiros do CAU/ES e 

aprovação no CAU/BR; 

9.1.29. Publicação no Portal da Transparência de informações financeiras, contábeis e 

de departamento pessoal; 

9.1.30. Controle de alvarás de licenças do Conselho; 

9.1.31. Confeccionar planilhas de controle no Excel, necessárias aos controles do setor; 

9.1.32. Realizar atividades no setor de patrimônio (compra e venda de bens, emissão de 

etiquetas e termos de responsabilidade, lançamento das compras no sistema, 

realizar o inventário dos bens, controlar o patrimônio; dar entrada, saída e baixa 

dos bens); 

9.1.33. Emissão de pareceres na área contábil; 

9.1.34. Confecção de processos de dívida ativa; 



 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

10.1. A contratação será por prazo determinado. O contrato de trabalho terá duração de 01 

(um) ano, a partir da sua assinatura e sua rescisão poderá acontecer a qualquer 

momento, por livre vontade das partes. Por se tratar de uma vaga temporária de livre 

provimento e exoneração, em nenhuma hipótese o referido contrato será 

transformado em contrato por prazo indeterminado; 

10.2. A classificação neste Processo Seletivo Simplificado não assegura ao candidato a sua 

contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado, seguindo rigorosa ordem de 

classificação, ficando a concretização deste ato condicionada ao excepcional interesse 

e conveniência do Conselho. 

10.3. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste 

edital. 

10.4. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Gerência Administrativa e 

Financeira do Conselho, observados os princípios e as normas que regem a 

Administração Pública. 

 

 
Vitória/ES, 25 de outubro de 2019. 

 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO 
Liane Becacici Gozze Destefani 

Presidente do CAU/ES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


