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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS

EDITAL COMPLEMENTAR N. 2 AO EDITAL N.1/2015

O Presidente da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais,  
torna público o presente Edital Complementar que aclara, no Anexo III, os itens do programa da prova de 
conhecimentos específicos para o cargo de Assistente Administrativo, passando a vigorar com a seguinte 
redação:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
1. Noções de administração pública: 1.1 Abordagens clássica, burocrática e sistêmica da administração. 1.2 
Evolução da administração pública no Brasil após 1930. 1.2.1 Reformas administrativas. 1.2.2 A nova gestão 
pública. 1.2.3 Modelo de gestão pública. 1.3 Estruturação da máquina administrativa no Brasil desde 1930: 
dimensões estruturais e culturais.  1.4 Administração pública:  do modelo racional-legal ao paradigma pós-
burocrático. 1.5 Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público. 1.6 Convergências e 
diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. 1.7 Excelência nos serviços públicos. 1.8 O paradigma 
do cliente na gestão pública. 2 Noções de administração geral: 2.1 Processo administrativo. 2.2 Funções da 
administração:  planejamento,  organização,  direção  e  controle.  2.3  Estrutura  organizacional.  2.4  Cultura 
organizacional. 2.5 Gestão de pessoas. 2.6 Equilíbrio organizacional. 2.7 Objetivos, desafios e características 
da  gestão  de  pessoas.  2.8  Comportamento  organizacional:  relações  indivíduo/organização,  motivação, 
liderança, desempenho. 2.9 Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. 2.10 Principais teóricos e 
suas contribuições para a gestão da qualidade. 2.11 Ciclo PDCA. 2.12 Ferramentas de gestão da qualidade. 
2.13  Noções  de  administração  de  recursos  materiais.  2.14  Noções  de  arquivologia.  2.14.1  Arquivística: 
princípios  e  conceitos.  2.14.2  Legislação  arquivística.  2.14.3  Gestão  de  documentos.  2.14.4  Protocolos: 
recebimento,  registro,  distribuição,  tramitação  e  expedição  de  documentos.  2.14.5  Classificação  de 
documentos  de  arquivo.  2.14.6  Acondicionamento,  armazenamento,  preservação  e  conservação  de 
documentos de arquivo. 3 Ética e conduta pública: 3.1 Ética e moral. 3.2 Ética, princípios e valores. 3.3 Ética 
e democracia: exercício da cidadania. 3.4 Ética e função pública. 3.5 Ética no Setor Público. 4. Noções de 
estatística: 4.1 Estatística descritiva e análise exploratória de dados: gráficos, diagramas, tabelas, medidas 
descritivas (posição, dispersão, assimetria e curtose). 4.2 Probabilidade. 4.2.1 Definições básicas e axiomas. 
4.2.2  Probabilidade  condicional  e  independência.  4.2.3  Variáveis  aleatórias  discretas  e  contínuas.  4.3 
Inferência estatística. 4.4 Técnicas de amostragem. 4.4.1 Amostragem aleatória simples. 4.4.2 Amostragem 
estratificada.  4.4.3  Amostragem  sistemática.  4.4.4  Amostragem  por  conglomerados.  5.  Noções  de 
contabilidade: 5.1 Conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. 5.2 Patrimônio: componentes, equação 
fundamental  do  patrimônio,  situação  líquida,  representação  gráfica.  5.3  Atos  e  fatos  administrativos: 
conceitos, fatos permutativos, modificativos e mistos. 5.4 Contas: conceitos, contas de débitos, contas de 
créditos e saldos. 5.5 Plano de contas: conceitos, elenco de contas, função e funcionamento das contas. 5.6 
Escrituração: conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais,  fórmulas de lançamentos, livros de 
escrituração,  métodos  e  processos,  regime  de  competência  e  regime  de  caixa.  5.7  Contabilização  de 
operações contábeis  diversas:  juros,  descontos,  tributos,  aluguéis,  variação monetária/  cambial,  folha de 
pagamento, compras, vendas e provisões, depreciações e baixa de bens. 

Os demais programas que constam no Anexo III do Edital permanecem inalterados.

Goiânia, 26 de janeiro de 2015.

Deputado Helio Antonio de Sousa
Presidente

1/1


