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CONCURSO PÚBLICO 

 

ERRATA  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que consta no Edital nº 13/2019 de Abertura de Inscrições do Concurso Público para o cargo de ESPECIALISTA EM GESTÃO 

ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – ECONOMISTA publicado no Diário Oficial do Município de Bauru no dia 08 (oito) e 18 (dezoito) de 

junho de 2019, resolve RETIFICAR o Anexo I -  Descrição de Cargo: 
 

ONDE SE LÊ:  

ANEXO I 

DESCRIÇÃO DO CARGO 

 

ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ECONOMISTA 
Executar tarefas relativas à elaboração de estudos, pesquisas e análises sobre atividades e assuntos de economia, além de planejamento, 

orientação, supervisão ou assistência na elaboração de trabalhos relativos às atividades econômicas ou financeiras. Formular planos para o 
incremento das atividades econômicas do município. Analisar processos. Dar orientação técnica e fornecer informações sobre a administração de 

negócios. Analisar levantamentos de custos dos serviços municipais, visando à racionalização da utilização dos recursos públicos. Analisar 

conjuntura econômica. Fazer estudo de viabilidade e de mercado relacionado à economia setorial e regional. Analisar ambiente político-
institucional. Analisar tendências de longo prazo. Construir cenários econômicos. Interpretar dados estatísticos e matemáticos.  Fazer previsões de 

alteração e traçar planos econômicos.  Assessorar a tomada de decisões estratégicas do poder executivo. Fornecer subsídios para a tomada de 

decisões estratégicas do poder executivo. Analisar dados relativos a aplicação e resultados da política tributária municipal em conjunto com o 
Departamento de Arrecadação Tributária e a Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, propondo soluções para a melhoria da arrecadação 

com justiça social. Estimar impactos econômicos que podem interferir na sociedade de forma geral. Realizar estudos de implantação de projetos 

verificando seu impacto no desenvolvimento do município, através de custos benefícios. Prestar consultoria, realizar pesquisa econômico-
financeira, análise de política econômica, fiscal, monetária, cambial e creditícia, bem como formular e implementar políticas econômicas e fiscais 

do município. Realizar o planejamento, formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de planos, programas, projetos de natureza 

econômico-financeira. Efetuar estudos e análises de mercado financeiro e de capitais e derivados.  Produzir e analisar informações estatísticas de 
natureza econômica e financeira. Realizar a avaliação patrimonial e econômico-financeira de empresas e avaliação econômica de bens 

intangíveis. Realizar levantamentos e cálculos para defesa dos interessados do município no âmbito judicial e extrajudicial, bem como atuar no 

campo da assistência técnica, mediação e arbitragem, em matéria de natureza econômico-financeira, incluindo cálculos de liquidação. Efetuar 
análise financeira de investimentos. Realizar estudo e análise para elaboração de orçamentos e avaliação de seus resultados. Promover estudos de 

mercado, de viabilidade e de impacto econômico-social relacionado ao meio ambiente, à ecologia, ao desenvolvimento sustentável e aos recursos 

naturais. Realizar auditoria de natureza econômico-financeira, quando solicitado. Formular, analisar e implementar estratégias empresariais e 
concorrenciais. Efetuar estudos e análises acerca de economia e finanças internacionais, relações econômicas internacionais, aduanas e comércio 

exterior. Fornecer subsídios e prestar auxílio para a regulação de serviços públicos e defesa da concorrência.  Efetuar estudos e cálculos atuariais 

nos âmbitos previdenciários e de seguros em geral. Executar demais atividades inerentes à função essencial do cargo. 

 

 

LEIA-SE:  

ANEXO I 

DESCRIÇÃO DO CARGO 

 

ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ECONOMISTA 
Executar tarefas relativas à elaboração de estudos, pesquisas e análises sobre atividades e assuntos de economia, além de planejamento, 

orientação, supervisão ou assistência na elaboração de trabalhos relativos às atividades econômicas ou financeiras. Formular planos para o 
incremento das atividades econômicas do município. Analisar processos. Dar orientação técnica e fornecer informações sobre a administração de 

negócios. Analisar levantamentos de custos dos serviços municipais, visando à racionalização da utilização dos recursos públicos. Analisar 

conjuntura econômica. Fazer estudo de viabilidade e de mercado relacionado à economia setorial e regional. Analisar ambiente político-
institucional. Analisar tendências de longo prazo. Construir cenários econômicos. Interpretar dados estatísticos e matemáticos.  Fazer previsões de 

alteração e traçar planos econômicos.  Assessorar a tomada de decisões estratégicas do poder executivo. Fornecer subsídios para a tomada de 

decisões estratégicas do poder executivo. Analisar dados relativos a aplicação e resultados da política tributária municipal em conjunto com o 
Departamento de Arrecadação Tributária e a Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, propondo soluções para a melhoria da arrecadação 

com justiça social. Estimar impactos econômicos que podem interferir na sociedade de forma geral. Realizar estudos de implantação de projetos 

verificando seu impacto no desenvolvimento do município, através de custos benefícios. Prestar consultoria, realizar pesquisa econômico-

financeira, análise de política econômica, fiscal, monetária, cambial e creditícia, bem como formular e implementar políticas econômicas e fiscais 

do município. Realizar o planejamento, formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de planos, programas, projetos de natureza 

econômico-financeira. Efetuar estudos e análises de mercado financeiro e de capitais e derivados.  Produzir e analisar informações estatísticas de 
natureza econômica e financeira. Realizar a avaliação patrimonial e econômico-financeira de empresas e avaliação econômica de bens 

intangíveis. Realizar levantamentos e cálculos para defesa dos interessados do município no âmbito judicial e extrajudicial, bem como atuar no 

campo da assistência técnica, mediação e arbitragem, em matéria de natureza econômico-financeira, incluindo cálculos de liquidação. Efetuar 
análise financeira de investimentos. Realizar estudo e análise para elaboração de orçamentos e avaliação de seus resultados. Promover estudos de 

mercado, de viabilidade e de impacto econômico-social relacionado ao meio ambiente, à ecologia, ao desenvolvimento sustentável e aos recursos 

naturais. Realizar auditoria de natureza econômico-financeira, quando solicitado. Formular, analisar e implementar estratégias empresariais e 
concorrenciais. Efetuar estudos e análises acerca de economia e finanças internacionais, relações econômicas internacionais, aduanas e comércio 

exterior. Fornecer subsídios e prestar auxílio para a regulação de serviços públicos e defesa da concorrência.  Efetuar estudos e cálculos atuariais 
nos âmbitos previdenciários e de seguros em geral. Realizar lançamentos de documentações nos órgãos competentes. Executar demais atividades 

inerentes à função essencial do cargo. 
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Bauru/SP, 02 de julho de 2019. 

 
A Comissão 


