PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MORRO AGUDO/SP
PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 003/2017
RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL DE ABERTURA Nº 03/2017
O Prefeito do Município de Morro Agudo/SP, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais nos termos da Constituição Federal,
resolve RETIFICAR o Edital de abertura do Processo Seletivo Edital nº 03/2017, conforme segue:
NA TABELA DE EMPREGOS DO CAPÍTULO 1. DO PROCESSO SELETIVO
Leia-se como segue e não como constou:
Emprego
Professor
Profissional
Empresas)

Vagas

de
Educação
(Administração de

Cadastro
de reserva

Ref.

Salário
inicial

105

R$ 21,30 a
hora/ aula

Professor
de
Educação
Profissional (Contabilidade)

Cadastro
de reserva

105

R$ 21,30 a
hora/ aula

Professor
de
Profissional (Direito)

Educação

Cadastro
de reserva

105

R$ 21,30 a
hora/ aula

Professor
de
Educação
Profissional (Informática)

Cadastro
de reserva

105

R$ 21,30 a
hora/ aula

Professor
de
Educação
Profissional (Marketing)

Cadastro
de reserva

105

R$ 21,30 a
hora/ aula

Professor
de
Educação
Profissional (Psicologia)

Cadastro
de reserva

105

R$ 21,30 a
hora/ aula

Carga
horária
Variável /
Pagamento
por aula
ministrada
Variável /
Pagamento
por aula
ministrada
Variável /
Pagamento
por aula
ministrada
Variável /
Pagamento
por aula
ministrada
Variável /
Pagamento
por aula
ministrada
Variável /
Pagamento
por aula
ministrada

Requisitos mínimos exigidos
Curso superior de
correspondente a
plena
específica
correspondente.
Curso superior de
correspondente a
plena
específica
correspondente.
Curso superior de
correspondente a
plena
específica
correspondente.
Curso superior de
correspondente a
plena
específica
correspondente.
Curso superior de
correspondente a
plena
específica
correspondente.
Curso superior de
correspondente a
plena
específica
correspondente.

graduação
licenciatura
da
área
graduação
licenciatura
da
área
graduação
licenciatura
da
área
graduação
licenciatura
da
área
graduação
licenciatura
da
área
graduação
licenciatura
da
área

Taxa de
inscrição

R$ 13,50

R$ 13,50

R$ 13,50

R$ 13,50

R$ 13,50

R$ 13,50

NOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O EMPREGO DE INSTRUTOR PROFISSIONALIZANTE NO ANEXO II – CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO
Leia-se como segue e não como constou:
PARA O EMPREGO DE INSTRUTOR PROFISSIONALIZANTE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MS-Windows 7 ou versões mais recentes: área de trabalho, área de transferência, ícones, barra de tarefas e ferramentas, comandos e
recursos; unidades de armazenamento; conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos; visualização, exibição e manipulação de arquivos e
pastas; uso dos menus, programas e aplicativos; painel de controle; interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010 ou versões mais
recentes. MS-Word 2010 ou versões mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; editoração e processamento de
textos; propriedades e estrutura básica dos documentos; distribuição de conteúdo na página; formatação; cabeçalho e rodapé; tabelas;
impressão; inserção de objetos/imagens; campos predefinidos; envelopes, etiquetas, mala-direta; caixas de texto. MS-Excel 2010 ou versões
mais recentes: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos; funcionalidades e estrutura das planilhas; configuração de painéis e
células; linhas, colunas, pastas, tabelas e gráficos; formatação; uso de fórmulas, funções e macros; impressão; inserção de objetos/imagens;
campos predefinidos; controle de quebras e numeração de páginas; validação de dados e obtenção de dados externos; filtragens e classificação
de dados. MS PowerPoint 2010 ou versões mais recentes. MS Access 2010 ou versões mais recentes. Correio Eletrônico: comandos,
atalhos e recursos; uso do correio eletrônico; preparo e envio de mensagens; anexação de arquivos; modos de exibição; organização de e-mails,
gerenciador de contatos. Internet: barra de ferramentas, comandos, atalhos e recursos dos principais navegadores; navegação e princípios de
acesso à internet; downloads; conceitos de URL, links, sites, vírus, busca e impressão de páginas. Hardware e Software: conceitos básicos;
montagem, instalação e manutenção de computadores e periféricos (impressora, fax-modem, mouse, scanner, etc); instalação e configuração de
software; suporte; teste de produtos. Procedimento para realização de cópia de segurança; conceitos de organização de arquivos e métodos de
acesso; vírus e antivírus. Bancos de Dados: conceitos básicos; projetos; Acesso a banco de dados.
Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº03/2017 do Processo Seletivo para a Prefeitura do Município de Morro Agudo.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital.
Morro Agudo, 13 de dezembro de 2017.
GILBERTO CÉSAR BARBETI
Prefeito do Município de Morro Agudo

