
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

C O M U N I C A D O  

R e f e r e n t e  à  A t i v i d a d e  P r o f i s s i o n a l

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, mediante as 

condições  estipuladas  no  Edital  de  Abertura  nº.  01/2011,  em conformidade  com a  Constituição  Federal  e 

demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO o esclarecimento a respeito do requisito do cargo 

401 Auditor, que se refere a possuir cinco anos, ou mais, de efetiva atividade profissional.

De acordo com o Anexo I do Edital de Concurso Público nº. 01/2011 – Do Cargo: são requisitos para 

ingresso  no  Cargo  401  Auditor  “Ensino  Superior  em Direito,  Ciências  Contábeis,  Economia,  Finanças  ou 

Administração; possuir,  na data da inscrição do concurso, trinta anos de idade completos ou mais; possuir 

idoneidade moral e reputação ilibada;  possuir cinco anos, ou mais, de efetiva atividade profissional nas 

seguintes áreas: Direito, Ciências Contábeis, Economia, Finanças ou Administração.

Deste modo, considera-se efetiva atividade profissional:

Aquela  exercida com exclusividade por  bacharéis  na área de Ciências Contábeis,  Economia,  Finanças ou 

Administração;

O  exercício  de  cargos,  empregos  ou  funções,  inclusive  de  magistério  superior,  que  exija  a  utilização 

preponderante  de  conhecimento  em  uma  das  áreas  de  conhecimento  acima  identificadas,  devendo  a 

comprovação do tempo de atividade ser realizada mediante certidão circunstanciada indicando as atribuições 

que exijam a utilização preponderante de conhecimento na área de Ciências Contábeis, Economia, Finanças ou 

Administração,  cabendo  à  comissão  do  concurso,  em  decisão  fundamentada,  analisar  a  validade  do 

documento. 

Não será admitida a contagem de estágio acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à obtenção do grau 

de bacharel.

A comprovação de efetiva atividade profissional por parte dos bacharéis em direito será apurada conforme 

orientação contida no art. 59, da Resolução CNJ nº. 75, de 12.05.2009.

Legislação aplicável:

1. Resolução CFC 560, de 28 de outubro de 1983, que regulamenta a profissão de contador;

2.  Decreto nº.  31.794,  de 17 de novembro de 1952,  que  dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
Profissão de Economista, regida pela Lei nº. 1.411 de 13 de agosto de 1951;

3. Lei nº. 4.769, de 9 de setembro de 1965, que Dispõe sobre o exercício da profissão de Administrador e dá 
outras providências;

4. Resolução CNJ nº. 75, de 12 de maio de 2009, que dispõe sobre os concursos públicos para ingresso na 
carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário nacional. 

Belém/PA, 06 de dezembro de 2011.

Conselheiro Cipriano Sabino
Presidente do Tribunal do Contas do Estado do Pará
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