
14/06/2022 09:08 SEI/UFR - 0033785 - UFR: ATA DE REUNIÃO

https://sei.ufr.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38747&infra_sistema=… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

UFR: ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO – CIÊNCIAS CONTÁBEIS - EDITAL
Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2022

 
Aos treze dias do mês de junho de 2022, as 19 horas, reuniram-se na sede da Facap – Faculdade de Ciências Aplicadas e Polí�cas, os membros da
banca examinadora do processo sele�vo para a contratação de professores subs�tutos, devidamente aprovada pela PORTARIA FACAP/UFR Nº 12, DE
31 DE MAIO DE 2022, composta pelos professores Dr Benjamim Cristobal Mardine Acuña, Dr João Bosco Carneiro Arbués Carneiro Júnior e Dr
Josemar Ribeiro de Oliveira, sob a presidência do primeiro, para o deferimento das inscrições do processo sele�vo. Após a análise da documentação
encaminhada, a comissão examinadora DEFERIU as inscrições dos seguintes candidatos, com base no EDITAL Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2022 e na
Ordem de Serviço nº 001/SGP/REITORIA/2019: Bruno Pereira dos Santos, Ernani Plumer Santos Pinto, Joelson Oliveira, Kathie Prochnow, Leydiângela
de Oliveira Santos Ribeiro e Sunamita Santana Roboton Damaceno. O presidente recomendou aos membros presentes a verificação dos
impedimentos pessoais diante dos candidatos deferidos, devendo informar até 14/06/2022 à diretoria da Facap, o seu eventual impedimento com
base no art. 9º da ORDEM DE SERVIÇO N° 001/SGP/REITORIA/2019, quando, se constatado, solicitar convocação de seu suplente. Em seguida passou-
se a discu�r, diante do preconizado pela Lei nº 8.745/93 de 09/12/19993, os pontos relacionados ao conteúdo de contabilidade privada,
considerando o conhecimento mínimo que se espera dos candidatos, sobre temas fundamentais da área. Desta forma, foram elencados os seguintes
pontos:

1. Informações básicas e diferenças entre a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração do Resultado do Exercício
2- Classificação de gastos para apropriação da natureza do gasto e de centros de custo.
3- Custos diretos e custos variáveis: similaridades e diferenças
4- Diferenças entre inventário periódico e permanente na avaliação de estoques – CPC 16
5- Caracterís�cas qualita�vas da informação contábil ú�l sob a Estrutura Conceitual
6- Margem de contribuição e ponto de equilíbrio
7- Aplicações de Ajuste a Valor Presente na contabilidade financeira – CPC 12
8- Contabilidade financeira x gerencial x tributária: diferenças e semelhanças
9- Variação cambial sobre transações em moeda estrangeira – CPC 02
10- Apresentação das Demonstrações Contábeis – CPC 26
A comissão informou que o sorteio do tema (ponto), conforme previsto no Edital ocorrerá no dia 17/06/2022 às 8 horas (Horário local), na sede da
Facap, sendo obrigatória a presença dos candidatos inscritos, sob pena de eliminação. Nada mais havendo a tratar, o presidente da banca, Prof
Benjamim, declarou encerrada a reunião, às 19 horas e 55 minutos, e, em seguida, lavrou a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada
pelos membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por Benjamim Cristobal Mardine Acuña, Docente da Universidade Federal de
Rondonópolis - UFR, em 13/06/2022, às 21:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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