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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2018 – RETIFICAÇÃO 1 

 
ÁTILA RAMIRO MENEZES DOURADO, Prefeito Municipal de Mirante do Paranapanema, 

estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no Art. 37 da Constituição 

Federal e mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA 
PÚBLICO, que fará as seguintes alterações/retificações no Edital de Concurso Público nº 002/2018, 

conforme segue: 

 

I – EXCLUIR O CARGO DE TÉCNICO AGRÍCOLA, anulando-se automaticamente todas as inscrições 

efetuadas até o presente momento. 

 

II – INCLUIR junto ao Anexo I o Programa de Provas de 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-Office 2003. MS-Word 2003: 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. MS-Excel 2003: 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. MS-PowerPoint 2003: 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 2018. 

 

 

ÁTILA RAMIRO MENEZES DOURADO 
Prefeito Municipal 

 

 


