
CURSINHO PARA O TCMSP  
NÍVEL MÉDIO

2023

1 0 0 %  P R E S E N C I A L



SOBRE O CURSO

O Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo - SINDILEX e o Instituto Brasileiro 
de Contas Públicas - IBCONTAS abrem as inscrições para o curso 
presencial preparatório para o concurso público do TCMSP – 
Auxiliar Técnico de Controle Externo - Suporte Administrativo.

Edital 001/2020, republicado no Diário Oficial da Cidade de 
São Paulo, de 24/11/2022.

Total de vagas: 08 (sendo 02 para negros e afrodescendentes)

Vencimentos (agosto/2022): R$ 10.317,32 

Período do Curso: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Data de Início: 04/01/2023 e término em 03/03/2023

Carga horária: 120 horas aula

SINDICALIZADO E FAMILIARES: 
20% de desconto, até o dia 21/12, após 10%

NÃO SINDICALIZADO: 
10% de desconto até o dia 21/12

VALOR: R$ 880,00

Local de realização do curso:
Rua Japurá, 43 - Sobreloja - Bela Vista - São Paulo

INSCRIÇÕES: 

www.escolasindilex.org.br

INFORMAÇÕES:        (11) 96607-9578  

https://www.escolasindilex.org.br/


APLICAÇÃO DAS PROVAS 
OBJETIVA E DE REDAÇÃO

Cargo Data
Auxiliar Técnico de Controle Externo – 
Suporte Administrativo

05/03/2023

DAS PROVA

Suporte Administrativo
Critério para 

aprovação 
(por módulo) Questões Pesos Nota

PROVA OBJETIVA 
Módulo de conhecimentos gerais
Língua Portuguesa 20 2 40 50% no 

móduloRaciocínio lógico 10 2 20
Módulo de conhecimentos específicos
Conhecimentos 
específicos

30 1 30 50% no 
módulo

TOTAL PROVA OBJETIVA 60 --- 90 ---
Prova de redação 1 1 30 50% na prova
TOTAL GERAL 60 --- 120 ---

REDAÇÕES A SEREM CORRIGIDAS

Cargo
Ampla 

concorrência
PCD Negros

Auxiliar Técnico de 
Controle Externo – 
Suporte Administrativo

288 40 80

CANDIDATOS CONVOCADOS PARA 
O PROGRAMA DE FORMAÇÃO

Cargo
Ampla 

concorrência
PCD Negros

Auxiliar Técnico de 
Controle Externo – 
Suporte Administrativo

71 05 20

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA

Interpretação de textos argumentativos, com destaque para 
métodos de raciocínio e tipologia argumentativa; processos de 
construção textual; a progressão textual; as marcas de textualidade: 
a coesão, a coerência e a intertextualidade; reescrita de frases 
em busca da melhor expressão escrita; domínio vocabular e sua 
importância na construção do sentido do texto; os diversos usos 
das várias classes de palavras; a organização sintática e o emprego 
dos sinais de pontuação; a variação linguística e sua adequação 
às diversas situações comunicativas; a linguagem denotativa e a 
conotativa. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos 
ou eventos fictícios. Dedução de novas informações das relações 
fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer 
a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da 
lógica das situações por meio de: raciocínio verbal; raciocínio 
matemático (que envolva, dentre outros, conjuntos numéricos 
racionais e reais – operações, propriedades, problemas envolvendo 
as quatro operações nas formas fracionária e decimal, conjuntos 
numéricos complexos, números e grandezas proporcionais, 
razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e 
composta, porcentagem); raciocínio sequencial; orientação espacial 
e temporal; formação de conceitos; discriminação de elementos. 
Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de 
hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ATENDIMENTO COM QUALIDADE 
(PÚBLICO INTERNO E EXTERNO)

Relações interpessoais e trabalho em equipe. Uso de equipamentos 
de escritórios e materiais de consumo. Noções sobre arquivo: 
conceitos básicos e técnicas de arquivamento. Noções sobre 
correspondência oficial e comercial: tipos de documentos, 
abreviações e formas de tratamento. Manual de Redação da 
Presidência. 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Da Organização Político-Administrativa: União, Estados e Municípios 
- art. 18 a 31 CF. Municípios – lei orgânica; remuneração dos 
agentes políticos. Administração pública: princípios constitucionais; 
servidores públicos. Finanças públicas: normas gerais; orçamentos. 
Fiscalização contábil, financeira e orçamentária.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

Princípios Básicos da Administração Pública: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Controle 
da Administração Pública. Agentes públicos. Regime jurídico-
constitucional, art. 37 a 41 da Constituição Federal. Processo 
administrativo: conceito, requisitos, objetivos, fases, espécies, 
princípios do processo administrativo. Noções de licitação e 
contratos administrativos. Improbidade Administrativa - Lei 
Federal nº 8.429/92. Lei de Acesso à Informação - Lei Federal nº 
12.527/11. Decreto Municipal nº 53.623/12 e atualizações. Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei Federal nº 13.709/18. 
Noções de licitação: princípios, definições, hipóteses de dispensa 
e inexigibilidade. Legislação Específica – Constituição Federal (arts. 
70 a 75), Lei Orgânica do Município de São Paulo (arts. 47 a 53); 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Paulo (Lei 
Municipal nº 8.989/79).
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NOÇÕES DE ORÇAMENTO PÚBLICO

Conceito, princípios orçamentários. Ciclo orçamentário: elaboração 
da proposta, estudo e aprovação, execução, controle e avaliação 
da execução orçamentária. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual. Créditos orçamentários 
iniciais e adicionais. Legislação: Constituição Federal, Lei Federal nº 
4.320/64, Lei Complementar nº 101/00 e atualizações.

NOÇÕES DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Conceito. Campo de aplicação. Regimes contábeis. Princípios de 
Contabilidade sob a perspectiva do setor público. Norma Brasileira 
de Contabilidade, NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23/09/16.

NOÇÕES DE CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO PÚBLICA

Normas constitucionais sobre o controle externo. Auditoria 
governamental segundo a Intosai (International Organization of 
Supreme Audit Institutions). Declaração de Lima (Intosai). Controles 
internos segundo o COSO I e o COSO II – ERM (Enterprise Risk 
Management). Tribunais de Contas: funções, natureza jurídica e 
eficácia das decisões. Tribunal de Contas do Município de São Paulo: 
competência; jurisdição; organização; julgamento e fiscalização 
(Lei Municipal nº 9.167, de 03/12/1980 e atualizações; Regimento 
Interno – Resolução nº 03/2002 e atualizações.

DA PROVA DE REDAÇÃO
9.3.6.1. A prova de redação será avaliada conforme os critérios a 
seguir: 

A) Tema: avalia-se, neste critério, se o texto do candidato atende 
ao tema proposto. A fuga completa ao tema proposto é motivo 
suficiente para que a redação não seja corrigida em qualquer outro 
de seus aspectos, recebendo nota 0 (zero) total.
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B) Estrutura (gênero/tipo de texto e coerência): consideram-se 

aqui, conjuntamente, os aspectos referentes ao gênero/tipo de texto 

proposto e à coerência das ideias. A fuga completa ao gênero/tipo 

de texto é motivo suficiente para que a redação não seja corrigida 

em qualquer outro de seus aspectos, recebendo nota 0 (zero) total. 

Na avaliação do gênero/tipo de texto, observa-se como o candidato 

sustenta a sua tese, em termos argumentativos, e como essa 

argumentação está organizada, considerando-se a macroestrutura 

do texto dissertativo (introdução, desenvolvimento e conclusão). 

Sabe-se que é comum, em textos dissertativos, a exposição de fatos 

e opiniões, mas é imprescindível que haja um posicionamento por 

parte do autor da redação, a partir da defesa (clara) de um ponto de 

vista. No gênero/tipo de texto, avalia-se também o tipo de interlocução 

construída: por se tratar de uma dissertação-argumentativa, deve-

se prezar pela objetividade. Sendo assim, o uso de primeira pessoa 

do singular e de segunda pessoa (singular e plural) poderá ser 

penalizado. Além disso, também poderá ser penalizada a referência 

direta à situação imediata de produção textual (ex.: como afirma o 

autor do primeiro texto/da coletânea/do texto I; como solicitado nesta 

prova/proposta de redação), porque é importante que o texto escrito 

pelo candidato tenha autonomia, isto é, não dependa da consulta 

(por parte do leitor) da proposta de redação (textos de apoio e frase 

temática) para ser amplamente compreendido. Na coerência, serão 

observados o nível de compreensão (por parte do candidato) dos 

textos de apoio da proposta, o conhecimento de mundo (repertório) 

do candidato, a pertinência dos argumentos mobilizados para 

a defesa do ponto de vista adotado e a capacidade do candidato 

para desenvolver, relacionar e encadear satisfatoriamente as 

informações e ideias abordadas no texto. Assim, na avaliação deste 

critério, serão consideradas aspectos negativos: a falta de partes 

da macroestrutura dissertativa, a falta de um posicionamento (por
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parte do autor da redação) na defesa de um determinado ponto de 

vista, a falta de autonomia do texto, a presença de contradição entre 

as ideias, a falta de desenvolvimento dos argumentos e a presença 

de conclusões não decorrentes do que foi previamente exposto. 

C) Expressão (coesão e modalidade): consideram-se, neste item, 

os aspectos referentes à coesão textual e ao domínio da norma-

padrão da língua portuguesa. Na coesão, avalia-se a utilização dos 

recursos coesivos da língua (anáforas, catáforas, substituições, 

conjunções etc.), responsáveis por tornar mais clara e precisa a 

relação entre palavras, orações, períodos e parágrafos do texto. 

Serão considerados aspectos negativos as quebras entre frases 

ou parágrafos e o emprego inadequado de recursos coesivos. Na 

modalidade, serão examinados os aspectos gramaticais, tais como 

ortografia, acentuação, pontuação, regência, concordância (verbal 

e nominal) etc., bem como a escolha lexical (precisão vocabular) e 

o grau de formalidade/informalidade expresso em palavras e 

expressões. 
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Cursinho para o TCMSP

PROFESSORES

Cristhiane de Souza
Supervisora Escolar da Secretaria de 

Educação de São Paulo e Professora 

Universitária. Mestra em Educação pelo 

Centro Universitário Nove de Julho, 

graduada em Letras e Pedagogia pela 

Universidade Camilo Castelo Branco.

 

Fabiana Ferreira Pascoaloto
Mestre em em Ciências Contábeis e 

Atuariais pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, especialista em 

Planejamento e Gestão Pública Municipal 

pela UNESP e graduação em Ciências 

Contábeis. Professora e Palestrante na área 

de Contabilidade Gerencial, Geral, Pública e 

Administração Pública.

 

Francisco Ferreira Diniz
Mestrado em Ciências Contábeis pela 

Fundação Escola de Comércio Álvares 

Penteado, especialização em Auditoria 

pela Fundação Escola de Comércio Álvares 

Penteado, especialização em Gestão Pública 

pela Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná e graduação em Ciências Contábeis 

pelas Faculdades Integradas Campos Salles.



Luís Felipe de Oliveira Reis
servidor concursado do Tribunal Regional 
Eleitora de São Paulo. Mestre em 
Matemática e Especialista em Administração 
Pública. Um dos criadores do IBCONTAS.
 

Moacir Marques da Silva
Auditor de Controle Externo concursado 
do Tribunal de Contas do Município de São 
Paulo. Contador e Advogado. Doutorando 
em Direito Econômico e Empresarial pela 
Universidade Iberoamericana do México. 
Um dos criadores do IBCONTAS. Professor 
da Escola do TCMSP.
 

Rosano Pierre Maieto
Auditor de Controle Externo concursado 
do Tribunal de Contas do Município de 
São Paulo. Advogado e Mestre em Direito 
pela Universidade Nove de Julho. Um dos 
criadores do IBCONTAS. Professor da Escola 
do TCMSP.
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