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 1.  DENOMINAÇÃO DO CARGO:  ECONOMISTA 
 NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO:  E 

 Observação: 
 A  descrição  dos  cargos Técnico-Administra�vos  em  Educação  que  fazem  parte  do  Edital 
 70/2021-R  é  provisória,  devendo  ser  u�lizada  apenas  como  referência,  uma  vez  que 
 o   O�cio-Circular  nº  1  2017  COLEP  CGGP  SAA-MEC  –  Carreira  PCCTAE   ,  de  14  de  março  de  2017, 
 tornou  sem  efeito  o  O�cio-Circular  nº  15/2005/CGGP/SAA/SE/MEC,  de  28  de  novembro  de 
 2005, que  tratava  da  descrição  dos  cargos  constantes  no  Plano  de  Carreira  dos  Cargos 
 Técnico-Administra�vos em Educação – PCCTAE. 

 Até  que  ocorra  a  publicação  pelo  Ministério  da  Educação  do  regulamento  dos  cargos  do 
 Plano de  Carreira  dos  Cargos  Técnicos-Administra�vos  em  Educação  –  PCCTAE  de  que  trata  a  Lei 
 nº  11.091  de  2005,  deverão  ser  observadas  as  descrições  dos  cargos  constantes  no Plano  Único 
 de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos – PUCRCE – Decreto nº 94.664 de 1987. 

 2.  DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Realizar  planejamentos,  estudos,  análise  e  previsões  de  natureza  econômica,  financeira  e 
 administra�va,  aplicando  os  princípios  e  teorias  da  economia  no  tratamento  de  assuntos 
 referentes  à  produção,  incremento  e  distribuição  de  bens  a  fim  de  formular  soluções  e 
 diretrizes  para  os  problemas  econômicos  das  empresas  e,  por  outros  meios,  assegurar  sua 
 viabilidade. Assessorar nas a�vidades de ensino, pesquisa e extensão. 

 3.  ATIVIDADES TÍPICAS: 

 Estudar  a  organização  da  produção,  métodos  de  comercialização,  tendência  dos  mercados, 
 polí�ca  de  preços,  estrutura  de  crédito,  índices  de  produ�vidade  e  outros  indicadores 
 econômicos,  analisando  dados  coletados  rela�vos  à  polí�ca  econômica,  financeira, 
 orçamentária,  comercial,  cambial,  de  crédito  e  outras,  para  formular  estratégias  de  ação 
 adequadas  a  cada  caso.  Analisar  os  dados  econômicos  e  esta�s�cos  coletados  por  diversas 
 fontes  e  diferentes  níveis,  interpretando  seu  significado  e  os  fenômenos  aí  retratados,  para 
 decidir  sua  u�lização  nas  soluções  de  problemas  ou  polí�cas  a  serem  adotadas.  Elaborar 
 modelos  matemá�cos,  u�lizando  técnicas  econométricas,  para  representar  fenômenos 
 econômicos.  Fazer  previsões  de  alteração  de  procura  de  bens  e  serviços,  preços,  taxas,  juros, 
 situação  de  mercado  de  trabalho  e  outros  de  interesse  econômico,  servindo-se  de  pesquisas, 
 análises  e  dados  esta�s�cos,  para  aconselhar  ou  propor  polí�cas  econômicas  adequadas  à 
 natureza  da  ins�tuição  e  às  mencionadas  situações.  Traçar  planos  econômicos,  baseando-se 
 nos  estudos  e  análises  efetuados  e  em  informes  coletados  sobre  os  aspectos  conjunturais  e 
 estruturais  da  economia.  Executar  outras  tarefas  de  mesma  natureza  e  mesmo  nível  de 
 dificuldade. 

 4.  REQUISITOS: 

 a.  ESCOLARIDADE: Curso Superior em Ciências Econômicas 

https://dgp.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/20/2016/09/Of%C3%ADcio-Circular-n%C2%BA-1-2017-COLEP-CGGP-SAA-MEC-Carreira-PCCTAE.pdf
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 b.  HABILITAÇÃO  PROFISSIONAL:  Registro  no  Conselho  Competente,  nos  termos  da  Lei  nº 
 3.268,  de  30  de  setembro  de  1957,  alterada  pela  Lei  nº  11.000/2004;  bem  como  do  Decreto 
 nº 85.878, de 19 de julho de 1958. 

 5.  ESTRUTURA DO CONCURSO: 

 O  concurso  para  este  cargo  constará  de  uma  prova  obje�va  com  40  questões,  sendo  20 
 (vinte)  questões  de  Conhecimentos  Gerais,  valendo  1,00  (um)  ponto  cada,  e  20  (vinte) 
 questões  de  Conhecimentos  Específicos,  valendo  3,00  (três)  pontos  cada,  totalizando  80 
 (oitenta) pontos. 

 A  prova  obje�va  compreenderá:  20  questões  de  Conhecimentos  Gerais  (5  questões  de  Língua 
 Portuguesa,  5  questões  de  Raciocínio  Lógico  e  Quan�ta�vo,  5  questões  de  Legislação  e  5 
 questões de Informá�ca) e 20 questões de Conhecimentos Específicos. 

 6.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CONHECIMENTOS GERAIS: 

 Disponível no sí�o eletrônico do concurso. 

 7.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 1. Microeconomia: 

 Teoria  da  firma;  teoria  do  consumidor;  análise  da  demanda,  oferta  e  equilíbrio  de  mercado; 
 elas�cidades:  conceituação  e  suas  influências  sobre  a  demanda  e  a  oferta.  custos  de  produção 
 nos  curto  e  longo  prazos;  lei  dos  rendimentos  decrescentes  e  rendimentos  de  escala; 
 maximização  do  lucro;  excedentes  do  produtor  e  do  consumidor.  estruturas  de  mercado: 
 concorrência  perfeita,  concorrência  imperfeita,  monopólio,  oligopólio;  falhas  de  mercado, 
 externalidades e bens públicos. 

 2. Macroeconomia: 

 Natureza  e  obje�vos  da  macroeconomia;  principais  agregados  macroeconômicos;  iden�dades 
 macroeconômicas  básicas;  sistema  de  contas  nacionais;  instrumentos  de  polí�ca 
 macroeconômica:  polí�ca  fiscal,  monetária  e  cambial;  inflação,  taxas  de  juros  e  suas 
 implicações;  relações  entre  o  nível  de  a�vidade  e  o  mercado  de  trabalho;  balanço  de 
 pagamentos: conceito e estrutura das principais contas. 

 3. Finanças Públicas: 

 As  despesas  públicas  e  as  funções  governamentais;  as  finanças  públicas:  o  cálculo  do  déficit 
 público  e  as  necessidades  de  financiamento  do  setor  público  nos  conceitos  nominal, 
 operacional  e  resultado  primário;  financiamentos  dos  gastos  públicos;  princípios  gerais  de 
 tributação; orçamento público, princípios, diretrizes e processos orçamentários. 

 4. Matemá�ca Financeira/Esta�s�ca: 
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 Juros  simples;  juros  compostos;  taxa  de  juros;  operações  de  curto  prazo;  séries  periódicas 
 uniformes  e  séries  variáveis;  planos  de  amor�zação  de  emprés�mos  financeiros;  cálculo  de 
 valores  reais  ou  deflacionados;  esta�s�ca  descri�va  e  análise  exploratória  de  dados:  gráficos, 
 diagramas,  tabelas,  medidas  descri�vas  (posição,  dispersão,  assimetria  e  curtose); 
 medidas-resumo; análise bidimensional. 

 5. Avaliação Econômica de Projetos: 

 Planejamento  e  diagnós�co  estratégico;  conceitos  financeiros  fundamentais;  noções  básicas  de 
 contabilidade;  demonstrações  financeiras  e  sua  análise;  métodos  de  avaliação  de 
 inves�mentos:  VPL,  TIR,  payback;  incorporação  da  análise  de  risco  e  incerteza  na  avaliação  e 
 seleção  de  projetos;  análise  econômico-financeira;  avaliação  de  a�vos,  taxa  de  desconto  e 
 financiamento; risco e retorno. 

 8.  BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

 ASSAF NETO, A.  Matemá�ca financeira e suas aplicações.  11. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 BAUMANN,  Renato;  CANUTO,  Otaviano;  GONÇALVES,  Reinaldo.  Economia  internacional:  teoria 
 e experiência brasileira. Rio de Janeiro: Campus, 2015. 

 BLANCHARD, O.  Macroeconomia  . 3a ed. São Paulo: Pren�ce  Hall, 2004. 

 BUSSAB, W. O. e MORETTIN, P. A.,   Esta�s�ca Básica  ,  Saraiva, São Paulo, 9. ed, 2017. 

 CASAROTTO  FILHO,  N.;  KOPITTKE,  B.  H.  Análise  de  Inves�mentos:  matemá�ca  financeira, 
 engenharia  econômica,  tomada  de  decisão,  estratégia  empresarial.  11.  ed.  São  Paulo:  Atlas, 
 2010. 

 FEIJÓ, Carmem Aparecida et al.  Contabilidade social  .  Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

 GIAMBIAGI,  Fabio.  ALÉM,  Ana  Cláudia.  Finanças  Públicas  :  teoria  e  prá�ca  no  Brasil.  4.  ed. 
 atualizada. Rio de Janeiro: Campus, 2011. 

 MANKIW, N.G  . Introdução à Economia  . 5aed. São Paulo.  Cengage Learning. 2009. 

 PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L.  Microeconomia.  7ª  ed. São Paulo: Pearson, 2010. 

 VARIAN,  Hal  R.,  Microeconomia:  princípios  básicos  –  uma  abordagem  moderna  .  7.  ed.  Rio  de 
 Janeiro: Campus, 2006. 


