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1. DA IDENTIFICAÇÃO. 

- Unidade: Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé - ICM 
- Departamento de Contabilidade de Macaé - MCT 
- Título e Código do Projeto: Inovação Didático-pedagógica e Tecnologia Digital no Ensino da 
Contabilidade Pública – MCTA0004 
- Disciplinas vinculadas ao Projeto: Contabilidade Pública (MCT00093). 
- Professor Orientador vinculado ao Projeto: Miriam Assunção de Souza Lepsch. 
- Número de vagas oferecidas: 01 vaga (SEM BOLSA) 
 
2. DAS INSCRIÇÕES. 

2.1- Período: 21 a 23/06/2021. 
2.2- Endereço eletrônico da página disponibilizada para a inscrição: sistemas.uff.br/monitoria. 
2.3- Pré-requisitos fixados pelo Projeto de Monitoria: discente do curso de graduação em 
ciências contábeis de Macaé ou Niterói, da Universidade Federal Fluminense, aprovado na 
disciplina Contabilidade Pública. 
 
3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DO ALUNO PARA A EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

3.1- Comprovante do cumprimento de pré-requisitos fixados pelo Projeto de Monitoria: 
a) Declaração de Regularidade de Matrícula – obtida por meio de acesso ao Sistema idUFF - 
https://app.uff.br/iduff/; 
b) histórico escolar atualizado; 
c) declaração de ação afirmativa, quando for o caso, obtida por meio de acesso ao Sistema idUFF 
https://app.uff.br/iduff/; 
d) certidão de nascimento do(s) filho(s) com idade de até 5 (cinco anos), quando for o caso; 
e) informar CPF, identidade e número telefone e whatsapp. 
Todos os comprovantes e informações deverão ser encaminhados ao e-mail: 
maslepsch@id.uff.br,  no prazo de inscrição do item 2.1. 
 
4. DAS AVALIAÇÕES. 

- Data e Horário: 24/06/2021, a partir das 1h. 
- Local de realização: o link para acesso à sala de videoconferência pelo Google Meet será 
encaminhado no dia anterior à avaliação por email e/ou rede social indicados pelo(a) 
candidato(a). 
- Ementa relativa ao projeto objeto do concurso: Princípios de Contabilidade. 
Conceituação de Contabilidade governamental. Histórico da contabilidade pública no Brasil. 
Estrutura do Plano de Contas. Classificação contábil e classificação orçamentária. Sistemas de 
contas: orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. Prática de Escrituração 
contábil. Demonstrações Contábeis Públicas, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público (NBC T SP), Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª 
edição  e Lei Nº 4.320/64. 
- Critérios de seleção. 

 A seleção será composta de duas avaliações com pesos iguais: 

mailto:maslepsch@id.uff.br


a) avaliação baseada na nota obtida pelo(a) candidato(a) na disciplina associada ao projeto; 
b) avaliação por meio de entrevista realizada em modo remoto, realizada por banca constituída 
por três docentes de curso de Graduação em Ciências Contábeis da UFF. Serão avaliados os itens 
referentes à disponibilidade, conhecimento teórico da disciplina, conhecimento de ferramentas 
digitais, experiências profissionais, experiências similares à atividade de monitoria. 
- Bibliografia indicada:   
Ministério da Economia. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Demonstrativos Fiscais: 
aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 11ª ed. – Brasília: Secretaria do 
Tesouro Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação geral de Normas de 
Contabilidade Aplicada à Federação, 2020. P. 692. Arquivo digital disponível em: 
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-de-demonstrativos-fiscais-
mdf/2020/26 . Acesso em: 19 de jun. de 2021. 
Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia). Secretaria do Tesouro Nacional. Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 8ª ed. – Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, 
Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação geral de Normas de Contabilidade 
Aplicada à Federação, 2020. Disponível em: 
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-de-contabilidade-aplicada-ao-
setor-publico-mcasp/2019/26  Acesso em: 19 de jun. de 2021. 
Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia). Secretaria do Tesouro Nacional. 
Instruções de Procedimentos Contábeis-IPC 00-Plano de Transição para a Implantação da 
Nova Contabilidade. Disponível em:  
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:26305 Acesso em: 10 
de set. de 2020. 
Site: Ministério da Economia - https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br 
 
- Nota mínima para aprovação: 7,00 (sete). 
- Critérios de desempate (com pontuação): 

a) Maior nota obtida na avaliação por meio de entrevista; 
b) Maior nota obtida por meio da apuração do Coeficiente de Rendimento Acumulado; 

-Data e local da divulgação dos resultados: 25/06/2021 / Sites do Departamento de 
contabilidade de Macaé (mct.sites.uff.br) e do Sistema de monitoria da PROGRAD 
- Instâncias de recurso:  

a) Departamento de Contabilidade de Macaé, e  
b) Comissão de Monitoria da PROGRAD. 

 
5.DA ACEITAÇÃO DA VAGA DA MONITORIA VOLUNTÁRIA. 
 
O candidato classificado no processo seletivo terá o prazo de 02 dias corridos, após a liberação 
do resultado do processo seletivo, para aceitar a vaga de monitoria voluntária. Será considerado 
desistente o candidato que não cumprir o prazo estabelecido. 
 
6.DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO. 
 
Os candidatos classificados deverão encaminhar ao endereço eletrônico da Secretaria que 
atende o Departamento de Ciências Contábeis de Macaé, o Termo de Compromisso, 
devidamente assinado, gerado pelo Sistema de Monitoria, ou a declaração de que aceita as 
cláusulas do Termo de Compromisso no prazo de 02 dias após o aceite da vaga de monitoria 
voluntária. 

Macaé, 21 de Junho de 2021.  
 

______________________________________________________________________ 
Chefe do Departamento de Contabilidade de Macaé 
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