ECONOMISTA
Requisito básico para investidura no cargo:
Possuir o curso superior de Graduação em Ciências Econômicas. Registro no Conselho
competente. Lei nº 1.411, de 13 de agosto de 1951, alterada pelas Leis nº 6.021, de 03 de
janeiro de 1974, nº 6.537, de 19 de junho de 1978 e regulamentada pelo Decreto nº 31.794, de
17 de novembro de 1952 disciplina a profissão de Economista.
Descrição Sumária do Cargo:
Analisar o ambiente econômico; elaborar e executar projetos de pesquisa econômica, de
mercado e de viabilidade econômica, dentre outros; participar do planejamento estratégico e
de curto prazo; gerir programação econômico-financeira; atuar na mediação e arbitragem;
realizar perícias. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
Conteúdo Programático:
1. Análise Microeconômica: determinação das curvas de procura; curvas de indiferença;
equilíbrio do consumidor; efeitos preço, renda e substituição; elasticidade da procura; fatores
de produção; produtividade média e marginal; lei dos rendimentos decrescentes e
Rendimentos de Escala; custos de produção no curto e longo prazo; custos totais, médios e
marginais, fixos e variáveis. Estrutura de Mercado: concorrência perfeita, concorrência
imperfeita, monopólio, oligopólio; dinâmica de determinação de preços e margem de lucro;
padrão de concorrência; análise de competitividade; análise de indústrias e da concorrência;
vantagens competitivas; cadeias e redes produtivas; competitividade e estratégia empresarial.
tópicos básicos de elaboração e análise de projetos econômicos. 2. Análise
Macroeconômica: Identidades macroeconômicas básicas. Contas Nacionais no Brasil.
Agregados Monetários. A teoria Keynesiana. Modelo IS-LM. Políticas Fiscais e Monetárias
anticíclicas. Conceito de Déficit e Dívida Pública. Financiamento do déficit público no Brasil.
A oferta e demanda agregada Relação entre taxas de juros e inflação. Relação entre salários,
inflação e desemprego. Papel do Governo na economia: estabilização econômica, promoção
do desenvolvimento e redistribuição de renda. O Balanço de Pagamentos. Organismos
Internacionais: FMI, BIRD, BID, OMC. 3. Economia do Setor Público: conceito de bem
público; funções governamentais; princípios gerais de tributação; tendências gerais da
evolução do gasto público no mundo. Conceitos básicos da contabilidade fiscal: NFSP,
conceitos nominais e operacionais e resultado primário. Noção de sustentabilidade do
endividamento público. 4. Economia Brasileira: Economia Brasileira contemporânea: os
planos de estabilização - Cruzado; Bresser, Verão, Collor e Real. Reformas estruturais da
década de 90. Economia brasileira no pós-Plano Real: concepções, principais problemas,
conquistas e desafios. O ajuste de 1999. O regime de metas de inflação. Evolução do déficit e
da dívida pública no Brasil a partir dos anos 80. Instrumentos de financiamento do setor
público e Parcerias Público-Privadas (PPP). 5. Desenvolvimento Econômico e Social:
Transformações do papel do Estado nas sociedades contemporâneas e no Brasil, Indicadores
Sociais. O Índice de Desenvolvimento Humano e o IDHM. O papel das principais agências de
fomento no Brasil (BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da
Amazônia). As funções da SUDAM. 6. Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de
responsabilidade na gestão fiscal). 7. Lei Federal n.º 4.320/64 e suas alterações (estabelece
normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal).

