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Concurso CRC-SC 2019 - Edital e 
Inscrição 
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRC-SC) tem concurso aberto 
para cargos de níveis médio, técnico e superior. 
PorClécioAtualizado: 09/08/2019 às 07:45Publicado: 09/08/2019 às 07:45 

ABERTURA INSCRIÇÕES19/08/2019DATA DA PROVA06/10/2019TOTAL DE VAGAS1 

ENCERRA INSCRIÇÕES18/09/2019GABARITOS EM08/10/2019SALÁRIOS ATÉR$ 4.581,62 
ANEXOS 

  

Edital Concurso CRC-SC 2019 

 

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina faz saber aos 

interessados que realizará concurso público no intuito de preencher uma vaga e 

formar cadastro reserva em funções de níveis médio, técnico e superior para 

lotação em quaisquer dependências ou locais do CRC-SC (sede ou 

macrodelegacias). 

As vagas são para cargos de Advogado (1), Assistente de Suporte em Informática 

(Cr), Auxiliar Administrativo (Cr), Bibliotecário(Cr), Contador (Cr) e Fiscal 

(Cr). Apenas o cargo de advogado tem vaga imediata, sendo que os demais 

formarão um cadastro de reserva, para preenchimento de eventuais vagas que 

surgirem na vigência do concurso. 

Os salários variam entre R$ 2.080,42 e R$ 4.581,62, por jornadas de trabalho de 40 

horas por semana. 

Inscrição no CRC-SC 

O período de inscrição vai de 19 de agosto a 18 de setembro de 2019, pela internet, 

por meio do endereço eletrônico www.faepesul.gov.br/concursos. A taxa de 

inscrição custa R$ 50,00 para nível médio e técnico e R$ 80,00 para vagas de nível 

superior. 

https://www.acheconcursos.com.br/equipe/clecio
https://www.acheconcursos.com.br/edital-concurso/edital-concurso-crc-sc-2019
https://www.acheconcursos.com.br/edital-concurso/edital-concurso-crc-sc-2019
https://www.acheconcursos.com.br/busca-concursos/cargo-tecnico-em-informatica
https://www.acheconcursos.com.br/busca-concursos/cargo-advogado
https://www.acheconcursos.com.br/busca-concursos/cargo-auxiliar-administrativo
https://www.acheconcursos.com.br/busca-concursos/cargo-bibliotecario
https://www.acheconcursos.com.br/busca-concursos/cargo-contador
https://www.acheconcursos.com.br/redirect.php?tipo=postout&urlout=http%3A%2F%2Fwww.faepesul.gov.br%2Fconcursos


O concurso constará de prova objetiva com 40 questões, sendo: 

 05 de língua portuguesa; 

 05 de raciocínio lógico; 

 10 de legislação do CFC/CRC; 

 20 de conhecimentos específicos do cargo. 

As provas objetivas serão realizadas no dia 06 de outubro nos municípios de 

Florianópolis, Criciúma, Lages, Joaçaba, Chapecó, Joinville, Itajaí e Blumenau, 

sendo os locais e horários divulgados no dia 02 de outubro. 

O gabarito provisório sairá no dia 08 de outubro e o gabarito definitivo será 

divulgado em 30 de outubro pelo site www.faepesul.gov.br/concursos. 

Conteúdos das provas  

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto. Vocabulário. Ortografia. Nova 

ortografia. Usos dos porquês. Pontuação. Acentuação gráfica. Estrutura e formação 

de palavras. Classes gramaticais. Gênero, número e grau dos substantivos e 

adjetivos. Adjetivos eruditos. Adjetivos pátrios. Conjugação verbal. Semântica: 

sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Regência verbal e nominal. Crase. 

Concordância verbal e nominal. Colocação pronominal e emprego dos pronomes; 

formas de tratamento. Níveis de linguagem (ou níveis de fala). Funções da 

Linguagem. Vícios de linguagem. Termos essenciais da oração; Termos integrantes 

da oração, Orações coordenadas. Orações subordinadas. Estilística: figuras de 

linguagem. 

Raciocínio Lógico: Conceitos Básicos da Lógica; Proposições simples e 

compostas; Álgebra proposicional; Implicação lógica; Equivalência lógica; 

Propriedades Comutativa, Distributiva e Leis de Morgan; Tautologia, contradição e 

contingência; Sentenças abertas; Proposições categóricas; Diagramas lógicos; 

Afirmação e negação; Lógica de argumentação; Analogias; Análise Combinatória: 

raciocínio multiplicativo, raciocínio aditivo; Combinação, arranjo e permutação; 

Progressões aritméticas e progressões geométricas; Resolução de problemas de 

Lógica: Formal e Informal; Estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, 

lugares, coisas, eventos fictícios; 19. A lógica no contexto histórico; Operações 

Lógicas; Tabela Verdade; Raciocínio Analítico. 



Legislação do CFC/CRC: Decreto-Lei nº 9.295/46 (alterado pela Lei nº 12.249/10 - 

art. 76?77: cria o Conselho Federal de Contabilidade, define as atribuições do 

Contador e do Guarda-livros, e dá outras providências); Decreto?Lei nº 1.040/69 

(Dispõe sôbre os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, regula a eleição 

de seus membros, e dá outras providências); Resolução CFC 560 de 28 de Outubro 

de 1983 (Regulamentação da Profissão de Contador); Resolução CFC nº 1.309 de 

09 de Dezembro de 2010 (Aprova o Regulamento de Procedimentos Processuais 

dos Conselhos de Contabilidade, que dispõe sobre os processos administrativos de 

fiscalização, e dá outras providências); Resolução CFC nº 1.370, de 08 de 

dezembro de 2011 (Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade); 

Resolução CFC n.º 1.484/2015 (Aprova o procedimento sumário destinado à 

apuração disciplinar de infrações praticadas pelos empregados do Conselho 

Federal de Contabilidade no exercício de suas atribuições funcionais); Resolução 

CFC n.º 1523, de 7 de abril de 2017 (Institui o Código de Conduta para os 

conselheiros, colaboradores e funcionários dos Conselhos Federal e Regionais de 

Contabilidade), entre outras; 

Conhecimentos específicos: de acordo com cada cargo. 

O concurso público terá validade de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 

período, contados da data de publicação do ato de homologação do resultado final 

a critério do CRC-SC. 

 


