CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013
Segunda Retificação

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que fica retificado o Edital
Completo e o Anexo II – Programa de Provas conforme abaixo discriminado:
EDITAL COMPLETO
4.2 Cada cargo público terá uma modalidade específica de prova, ou combinação,
conforme tabela a seguir:
ONDE SE LÊ
CARGO PÚBLICO
SERVENTE

PROVAS
30 questões de português;
10 questões de conhecimentos da lei
Orgânica e Regimento Interno da Câmara
Municipal;
40
questões
de
conhecimentos
específicos; e
Prova Prática

LEIA-SE
4.2 Cada cargo público terá uma modalidade específica de prova, ou combinação,
conforme tabela a seguir:
CARGO PÚBLICO
SERVENTE

PROVAS
30 questões de português;
10 questões de matemática;
40
questões
de
conhecimentos
específicos; e
Prova Prática

ANEXO II – PROGRAMA DE PROVAS

ONDE SE LÊ
CARGO: SERVENTE
PORTUGUÊS: Acentuação gráfica; Crase; Ortografia; Encontros vocálicos; Dígrafos;
Adjetivo; Pontuação; Substantivo - gênero, número, grau; Separação de sílabas;
Pronomes; Sinônimo; Antônimo; Verbos e Interpretação de texto.
A prova será elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as novas
regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter definitivo, a
partir de Janeiro de 2013.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Garantir a prestação qualitativa dos serviços,
organizar e manter os equipamentos, ferramentas e materiais de trabalho; participar
de reuniões, treinamento e desenvolvimento para aperfeiçoamento do processo de
trabalho; realizar outras tarefas correlatas pela Chefia.
As questões serão elaboradas tendo em vista as atribuições do cargo.
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso motora, noção de tempo, de
espaço, de conservação, reversibilidade e simbologia de linguagem.
Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, Lei
Orgânica Municipal de Santa Rita do Passa Quatro e Estatuto do Servidor Municipal
de Santa Rita do Passa Quatro.
LEIA-SE
CARGO: SERVENTE
PORTUGUÊS: Acentuação gráfica; Crase; Ortografia; Encontros vocálicos; Dígrafos;
Adjetivo; Pontuação; Substantivo - gênero, número, grau; Separação de sílabas;
Pronomes; Sinônimo; Antônimo; Verbos e Interpretação de texto.
A prova será elaborada com base na Ortográfica vigente, considerando que as novas
regras do acordo ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter definitivo, a
partir de Janeiro de 2013.
MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e
fracionários. Operação com os conjuntos numéricos: adição, subtração, divisão,
multiplicação, potenciação e radiciação; Equações e inequações de 1º grau;

Porcentagem; Geometria; Medidas: de comprimento, de superfície, de capacidade, de
massa, de tempo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Garantir a prestação qualitativa dos serviços,
organizar e manter os equipamentos, ferramentas e materiais de trabalho; participar
de reuniões, treinamento e desenvolvimento para aperfeiçoamento do processo de
trabalho; realizar outras tarefas correlatas pela Chefia.
As questões serão elaboradas tendo em vista as atribuições do cargo.
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso motora, noção de tempo, de
espaço, de conservação, reversibilidade e simbologia de linguagem.

Santa Rita do Passa Quatro/SP, 12 de novembro de 2013.

Domingos Antonio de Mattos
Presidente

