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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 – RETIFICAÇÃO Nº 01 

 
Art. 1º O Prefeito Municipal de Mirante do Paranapanema - SP, no uso de suas atribuições legais, 

TORNA PÚBLICO aos interessados que fará a seguinte retificação no Edital de Concurso Público nº 001/2019, 
conforme segue: 

 
I – RETIFICAR A CARGA HORÁRIA PARA O CARGO DE CUIDADOR 

 

Nomenclatura C/H VAGAS VENC. (R$) REQUISITOS MÍNIMOS 

Cuidador 
* 06 998,00 

Ensino Médio Completo. 
 

 
* A carga horária será de 40 (quarenta) horas semanais ou 12hs x 36hs (doze horas trabalhadas por trinta e seis 
horas de descanso), independentemente de sábados, domingos ou feriados, sendo as escalas definidas pela 
Secretaria Municipal em que desempenham suas atividades. 

 
II – RETIFICAR O ITEM 5.1 
 
5.1. Será divulgado no dia 18 de abril de 2019 a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas, 
assim como o local de realização das provas. A relação será afixada em Edital na Prefeitura Municipal de Mirante 
do Paranapanema – SP e disponibilizada no site da empresa responsável pela organização do Concurso Público 
www.klcconcursos.com.br. É de responsabilidade do candidato o acesso e verificação dos locais de prova. 
 
III– INCLUIR AO ANEXO I – PROGRAMA DE PROVAS O CONTEÚDO DE INFORMÁTICA 

 

INFORMÁTICA 

 
Noções de Hardware e Software. MS-Windows XP: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de 
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, 
interação com o conjunto de aplicativos MS-Word 2003 ou superiores: estrutura básica dos documentos, edição e 
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, 
impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos 
predefinidos, caixas de texto. MSExcel 2003 ou superiores: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, 
linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, 
inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados 
externos, classificação de dados. MSPowerPoint 2003 ou superiores: estrutura básica das apresentações, conceitos 
de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção 
de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de 
correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos 
de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 

 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Mirante do Paranapanema /SP, 28 de março de 2019. 
 
 

ÁTILA RAMIRO MENEZES DOURADO 
Prefeito Municipal 


