CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORCESP

EDITAL nº 05/2009 DA SELEÇÃO PÚBLICA 01/2009 – CORCESP, DE 18 DE MARÇO DE 2009 – RETIFICAÇÃO

Arlindo Liberatti, presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de São
Paulo – CORCESP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital nº 01/2009, de
18 de março de 2009, conforme a seguir.

1.

Alteração no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO-CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS para o
cargo 302 – Coordenador Administrativo I do Edital nº 01/2009 da Seleção Pública 01/2009 –
CORCESP, que passa a ter a seguinte redação:
Dinâmica das organizações: a organização como um sistema social, cultura organizacional, motivação e
liderança, comunicação, processo decisório, descentralização, delegação. Processo grupal nas organizações:
comunicação interpessoal e intergrupal, trabalho em equipe, relação chefe/subordinado. Reengenharia
organizacional: ênfase no cliente. Qualidade e produtividade nas organizações: princípio de Deming, relação
cliente/fornecedor, principais ferramentas da qualidade. Administração de pessoal e recursos humanos:
recrutamento e seleção de pessoal, cargos e salários, administração do desempenho, treinamento e
desenvolvimento. Planejamento organizacional: planejamento estratégico, tático e operacional. Impacto do
ambiente nas organizações - visão sistêmica: turbulência; adaptação; flexibilidade organizacional. Lei
Complementar Nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Legislação administrativa: organização
administrativa: administração direta, indireta, autárquica e fundacional; princípios fundamentais da administração
pública; atos administrativos: conceito, requisitos, atributos, discricionaridade, vinculação, classificação,
espécies, revogação e prescrição; contratos administrativos: conceitos, peculiaridades, controle, formalização,
execução e inexecução. Processos de contratação de bens e serviços por meio de licitação, inexigibilidade de
licitação (Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações). Ética Profissional. Noções de Matemática Financeira. Análise
econômico-financeira. Orçamento público: elaboração, acompanhamento e fiscalização: princípios
orçamentários, diretrizes orçamentárias, processo orçamentário. Custos para tomada de decisões. Sistemas de
custos e informações gerenciais. Matemática financeira: regra de três simples e composta, percentagens; juros
simples e compostos: capitalização e desconto; taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente;
rendas uniformes e variáveis; planos de amortização de empréstimos e financiamentos; cálculo financeiro: custo
real efetivo de operações de financiamento, empréstimo e investimento; avaliação de alternativas de
investimento. Avaliação econômica de projetos: taxa interna de retorno e valor presente líquido de um fluxo de
caixa; comparação de alternativas de investimento e financiamento.

São Paulo, 24 de abril de 2009.
Arlindo Liberatti
Presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de São Paulo – CORCESP
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