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3.4.2. preencher total e corretamente o requerimento com os dados solicitados;

3.4.3. imprimir o requerimento, assinar e encaminhar, juntamente com os documentos comprobatórios, adiante descritos, até 
23.05.2008, por SEDEX ou Aviso de Recebimento - (AR), ou pessoalmente à Fundação VUNESP, Rua Dona Germaine Burchard, 515, 
CEP 05002-062, São Paulo - SP, indicando no envelope: Ref: Redução do valor de inscrição - “Concurso TJSP Contador”:

a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino pública ou privada, comprovando a sua condição estudantil; ou
 a1) carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido por instituição de ensino pública ou privada ou por entidade de 

representação estudantil; e

b) comprovante de renda especifi cando perceber remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos; ou
b1) declaração, por escrito, da condição de desempregado - Anexo I.

3.4.4. Os documentos comprobatórios citados deverão ser encaminhados por meio de fotocópias autenticadas. 

3.4.5. Não serão considerados as cópias de documentos não autenticados, bem como documentos encaminhados por outro meio 
que não o estabelecido neste Capítulo.

3.4.6 O candidato deverá, a partir de 06.06.2008, acessar o site www.vunesp.com.br para verifi car o resultado da solicitação 
pleiteada.

 3.4.7. O candidato que tiver a solicitação deferida deverá acessar novamente o “link” próprio na página do Concurso - site www.
vunesp.com.br, digitar seu CPF e proceder à efetivação da inscrição, imprimindo e pagando o boleto bancário, com valor da taxa de 
inscrição reduzida, até 20.06.2008.

3.4.8. O candidato que tiver a solicitação indeferida deverá acessar novamente o “link” próprio na página do Concurso - site www.
vunesp.com.br, digitar seu CPF e proceder à efetivação da inscrição, imprimindo e pagando o boleto bancário, com valor da taxa de 
inscrição plena.

3.4.9. O candidato que não efetivar a inscrição mediante o recolhimento do respectivo valor da taxa, reduzida ou plena, conforme o 
caso, terá o pedido de inscrição invalidado.

III - DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

1. Às pessoas portadoras de necessidades especiais que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no artigo 
37, inciso VIII, da Constituição Federal e das Leis Complementares n.ºs. 683/92 e 932/2002, é assegurado o direito de inscrição, 
esclarecendo que, no momento oportuno, será verifi cado se as atribuições do cargo são compatíveis com a defi ciência de que são 
portadoras. 

2. O candidato inscrito como portador de necessidades especiais deverá comunicar a defi ciência, especifi cando-a na fi cha de 
inscrição e, no período das inscrições, deverá encaminhar por Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), ou pessoalmente à Fundação 
VUNESP, Rua Germaine Burchard, nº 515, São Paulo - São Paulo, CEP 05002-062 o seguinte:

a) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classifi cação Internacional de Doença-CID, bem como a causa da defi ciência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua 
prova;

b) requerimento solicitando prova especial em braile ou ampliada, se for o caso.

3. Aos defi cientes visuais (cegos) será oferecida prova no sistema braile e suas respostas deverão ser transcritas também em braile. 
Os referidos candidatos deverão levar para esse fi m, no dia da aplicação da prova, reglete e punção podendo, ainda, utilizar-se de 
soroban.

4. Aos defi cientes visuais (amblíopes) será oferecida prova ampliada.

5. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, 
no que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação, aos critérios de aprovação, local de aplicação e ao horário de início da prova.

6. O candidato portador de necessidades especiais, que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes deste Capítulo, 
não poderá invocar sua situação para quaisquer benefícios, inclusive não sendo cabível recurso sobre o tema.

IV - DA PROVA 

1. A Prova terá as seguintes Questões Objetivas:
 
A) PORTUGUÊS - de caráter eliminatório (14 questões) sobre Interpretação de texto; Ortografi a ofi cial; Acentuação gráfi ca; 

Pontuação; Emprego de classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem; Vozes verbais: ativa e passiva; Colocação pronominal; Concordância 
verbal e nominal; Regência Verbal e nominal; Crase; Sinônimos; Antônimos e Parônimos; sentido próprio e fi gurado das palavras. 

B) CONTABILIDADE GERAL - (05 questões) Princípios contábeis geralmente aceitos; Estrutura contábil e o método das partidas 
dobradas: Contas do ativo, contas do passivo, contas de patrimônio líquido, contas de resultado: despesas e receitas; Lançamentos 
contábeis básicos: Operações com Mercadorias, lançamentos de ativo permanente, pagamentos, recebimentos - Operações com 
Caixas e Bancos; Lançamentos de Receita e Despesa em regime de competência, Encerramento de Contas de Receita e Despesa; 
Demonstrativos contábeis: Balanço Patrimonial, demonstrações de resultados; Contabilidade Avançada: cálculo de depreciação 
e amortização; avaliação de investimentos pelo método de equivalência patrimonial e de custo; consolidação das demonstrações 
contábeis, reestruturação societária e análise de balanços.
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