PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº.001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA NAZARÉ.
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA Nº002/2019
A Comissão Organizadora do Processo
Seletivo SIMPLIFICADO 2019
nomeada através da Portaria nº1393/2019, no uso de suas atribuições
legais e em cumprimento das normas previstas no artigo 37, inciso IX
da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988 e Lei Municipal Nº
545/2019,
torna
público
a
retificação
no
Processo
Seletivo
Simplificado a realizar, para contratação de funcionários nos termos
abaixo descritos:
DE:

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA NÍVEL SUPERIOR
LINGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de texto, ortografia, acentuação
gráfica, estrutura e formação de palavras, verbos: tempo, modo,
cargo- substantivos: classificação e cargo- flexão de gênero,
número e grau, formação e analise-artigo-adjetivo: conceito,
classificação correspondência e locuções adjetivas, flexõesadvérbios: classificação, flexão, grau cargo-numeral: tipo e
cargo-pronomes: conceito,
classificação-preposição-conjunçõesinterjeições-sintaxe: frase, oração, período-pontuação – tipos
de frases- complementares verbais e nominais-vozes verbaisorações subordinadas-orações coordenadas- concordância verbal e
nominal-problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e
fonológicos,sintáticos. Noções gerais de gramática.
INFORMÁTICA-CONTADOR
Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais (Ex: Windows,
Linux): Manipulação de arquivos através do Windows Explorer
(Encontrar
arquivos,
copiar,
apagar,
renomear,
recuperar
apagados);
Funções
de
Sistema
(Painel
de
Controle
e
configurações); Editor de texto; Utilização de Mala Direta;
Impressão;
Planilhas
eletrônicas:
Elaboração
de
fórmulas
simples; Uso de funções e fórmulas em planilhas eletrônicas,
formatação de planilhas e textos; Utilização de gráficos;
Impressão; Conhecimentos básicos de Internet e Intranet; Envio e
recebimento de E-mails, segurança digital, antivírus, firewall,
backup; Conhecimentos básicos de Hardware; Noções gerais de
pacote Office; Software Livre; Noções de rede, impressão em
rede, dispositivos de armazenamento e transporte de dados.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Professor:pedagogo,matemático,geografia,Biologia,Letras,Historia
Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional:
Referencial,Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº
9.394/96), Diretrizes
Curriculares
Nacionais
e Diretrizes
Curriculares
Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos.
Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Função
sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos
institucional
e
sociocultural.
Processo
de
planejamento:
concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto políticopedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores.
Gestão educacional decorrente da concepção do projeto político
pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção,
acompanhamento
e
avaliação.
Currículo
e
construção
do
conhecimento.
Processo
de
ensino-aprendizagem.
Relação
professor/aluno. Bases psicológicas da aprendizagem.
CONHECIMENTOS GERAIS-(PARA TODOS OS CARGOS)
Temas relevantes de diversas áreas: cultura, política educação,
esporte, saúde, geografia, história, economia, sociedade e
atualidades nacional e internacional.
População: urbanização, comunidades quilombolas, povos indígenas
Aspectos históricos e geográficos do Estado do Mato Grosso e do
Munícipio de Nova Nazaré-MT.

PARA:

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA NÍVEL SUPERIOR
LINGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de texto, ortografia, acentuação
gráfica, estrutura e formação de palavras, verbos: tempo, modo,
cargo- substantivos: classificação e cargo- flexão de gênero,
número e grau, formação e analise-artigo-adjetivo: conceito,
classificação correspondência e locuções adjetivas, flexõesadvérbios: classificação, flexão, grau cargo-numeral: tipo e
cargo-pronomes: conceito,
classificação-preposição-conjunçõesinterjeições-sintaxe: frase, oração, período-pontuação – tipos
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de frases- complementares verbais e nominais-vozes verbaisorações subordinadas-orações coordenadas- concordância verbal e
nominal-problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e
fonológicos, sintáticos. Noções gerais de gramática.
MATEMATICA:
Números Radicais: operações - simplificação, propriedade racionalização de denominadores; Equação de 2ºgrau: resolução
das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau;
Equação de 1º grau: resolução -problemas de 1º grau; Equações
fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem;
Função do 1ºgrau - função constante; Razão e Proporção;
Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta;
Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números
reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica operações; Expressões fracionárias - operações - simplificação;
PA
e
PG;
Sistemas
Lineares;
Números
complexos;
Função
exponencial:
equação
e
inequação
exponencial;
Função
logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º
grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente,
relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria Espacial;
Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários;
MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real);
Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade,
tempo e volume.
INFORMÁTICA-CONTADOR
Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais (Ex: Windows,
Linux): Manipulação de arquivos através do Windows Explorer
(Encontrar
arquivos,
copiar,
apagar,
renomear,
recuperar
apagados);
Funções
de
Sistema
(Painel
de
Controle
e
configurações); Editor de texto; Utilização de Mala Direta;
Impressão;
Planilhas
eletrônicas:
Elaboração
de
fórmulas
simples; Uso de funções e fórmulas em planilhas eletrônicas,
formatação de planilhas e textos; Utilização de gráficos;
Impressão; Conhecimentos básicos de Internet e Intranet; Envio e
recebimento de E-mails, segurança digital, antivírus, firewall,
backup; Conhecimentos básicos de Hardware; Noções gerais de
pacote Office; Software Livre; Noções de rede, impressão em
rede, dispositivos de armazenamento e transporte de dados.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Professor: pedagogo,Biologia,Letras,Historia:
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Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional:
Referencial ,Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº
9.394/96),
Diretrizes
Curriculares
Nacionais
e
DiretrizesCurriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9
anos. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas.
Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e
contextos
institucional
e
sociocultural.
Processo
de
planejamento: concepção,
importância, dimensões e níveis.
Projeto político-pedagógico da escola: concepção, princípios e
eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do
projeto
político
pedagógico.
Planejamento
participativo:
concepção, construção, acompanhamento e avaliação. Currículo e
construção do conhecimento. Processo de ensino-aprendizagem.
Relação professor/aluno. Bases psicológicas da aprendizagem.
CONHECIMENTOS GERAIS-(PARA TODOS OS CARGOS)
Temas relevantes de diversas áreas: cultura, política educação,
esporte, saúde, geografia, história, economia, sociedade e
atualidades nacional e internacional.
População: urbanização, comunidades quilombolas, povos indígenas
Aspectos históricos e geográficos do Estado do Mato Grosso e do
Munícipio de Nova Nazare-MT.

Os demais itens não tratados nesse edital de retificação permanecem
inalterados.

________________________________________
Laura Juliana Lorenz Resende Pereira
Presidente da Comissão Organizadora do Processo
Seletivo Simplificado 2019

_____________________________
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__________________________
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Membro

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
Av. Jorge Amado n° 901 – Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré –
MT
Site: www.novanazare.mt.gov.br

