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CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO 01/2018
1° RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 017/18 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIÂNIA retifica o edital em epígrafe conforme segue:

No item 3.10. onde se lê:
3.10. O candidato com deficiência aprovado, quando convocado, deverá, munido de documento de
identidade original, laudos e exames médicos que comprovem sua deficiência, submeter-se à avaliação a ser
realizada por equipe multiprofissional designada pela Prefeitura de ITAPAGIPE/MG, objetivando verificar se a
deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e em conformidade com o artigo 43 e seus incisos do Decreto
Federal nº 3.298/99 e suas alterações, observadas as seguintes disposições:
Leia-se:
3.10. O candidato com deficiência aprovado, quando convocado, deverá, munido de documento de
identidade original, laudos e exames médicos que comprovem sua deficiência, submeter-se à avaliação a ser
realizada por equipe multiprofissional designada pela Prefeitura de LUIZIÂNIA/SP, objetivando verificar se a
deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e em conformidade com o artigo 43 e seus incisos do Decreto
Federal nº 3.298/99 e suas alterações, observadas as seguintes disposições:
Adiciona-se ao anexo II – conteúdo programático:
Inspetor de Alunos:
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.
Significação das palavras no contexto. Uso do hífen.
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potências e
raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e
ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume,
ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Legislação: BRASIL, Constituição Federal de 1988. Artigos 1 ao 214.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Boas maneiras e comportamento no ambiente de trabalho. Organização do
trabalho na unidade de educação infantil. Organização dos espaços, do tempo e seleção de atividades de rotina
e atividades para recreação. Diversificação de atividades para as crianças. Combate à discriminação: de gênero,
étnica, econômica, de credo. Postura como educador: brincar junto com a criança, escutar a criança, dialogar
com a criança, tom de voz, modos de falar com a criança. Trabalho em equipe. Noções básicas de relações
humanas.
Todos os demais itens permanecem inalterados.
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