
 

 

 
 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01: 
RETIFICA O EDITAL DO PROCESSO SELETIVO N.º 04/2021 

 
 

 Bárbara Medeiros Vilches, Prefeita do município de Presidente Venceslau, no uso 

de suas atribuições legais e considerando o Edital nº 004/2021; resolve: 

 

I - RETIFICAR a redação da alínea H) do subitem 9.13 do Edital nº 001/2021 

passando a constar conforme segue: 

H) Tempo de serviço 0,001 (zero vírgula 

zero zero um) por 

dia efetivo no 

exercício – máximo 

10 pontos 

Declaração de Tempo de Serviço no Magistério 

em Escolas legalmente constituídas e 

reconhecidas pelos órgãos competentes, 

cujos comprovantes deverão ser emitidos 

em papel timbrado do estabelecimento de 

ensino (modelo constante no anexo II do 

presente edital), DISCRIMINADO em DIAS 

de exercício por período (dia/mês/ano) 

com contagem até 20/09/2021 constando 

os dias efetivamente trabalhados, 

devidamente assinados e identificados pelo 

responsável. Para efeito de contagem do 

Tempo de Serviço será desconsiderado o 

tempo concomitante. 
   

  II- INCLUIR no Anexo 1 – Programa de Provas do Edital nº 004/2021, conteúdo de 

Matemática para os cargos de  PEB I E PEB II (TODAS AS ÁREAS) – PROFESSOR DE CRECHE, 
conforme segue: 

 

– Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando 

figuras tridimensionais com suas planificações. 

– Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de 

lados, pelos tipos de ângulos. 

– Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como 

km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml. 

 – Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. 

– Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da duração de um 

evento ou acontecimento. 

– Resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro ou área de figuras planas, desenhadas em 

malhas quadriculadas. 

– Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou 

subtração: juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e mais de 

uma transformação (positiva ou negativa). 

– Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação 

ou divisão: multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e 

combinatória. 

 – Identificar diferentes representações de um mesmo número racional. 

– Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. 

– Resolver problema envolvendo noções de porcentagem (25%, 50%, 100%). 



 

 

 

 

 

  As demais disposições constantes do Edital nº 001/2021 permanecem inalteradas. 

 

 

 

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

Presidente Venceslau-SP, 8 de outubro  de 2021. 
 
 

Bárbara Medeiros Vilches 
Prefeita 


