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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 - C 

 
Art. 1º - O Prefeito Municipal de Nova Lacerda - MT, no uso de suas atribuições legais, e na forma 

prevista no Art. 37 da Constituição Federal, bem como o contido nas Leis Municipais, TORNA PÚBLICO, aos 
interessados que fará a seguinte retificação no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO aberto pelo Edital 001/2019, 
conforme abaixo discriminado:  
 
I – Retificar o conteúdo programático de “Conhecimentos Específicos” do cargo de Analista de Sistema 
de Saúde, conforme segue:  
 
ONDE SE LÊ: 
Executar, sob orientação eventual, trabalhos relacionados com as atividades de análise de sistemas de 
informação, nos campos de desenvolvimento e de manutenção de aplicativos, de documentação e de apoio a 
usuários de serviços de informática; dos diversos programas que a administração municipal é signatária no 
âmbito federal e estadual, na área de saúde relativos aos SUS, com escopo de alimentar, gerir, preencher, 
acompanhar e supervisionar os diversos programas relativos a atenção básica cuidando para a correta 
alimentação dos mesmos; executar o desenvolvimento e a manutenção de sistemas e programas de 
processamento de dados dentro dos padrões de qualidade e de prazos estabelecidos; atuar de acordo com a 
metodologia e com os procedimentos de análise de desenvolvimento estabelecidos no local de trabalho; 
conhecer a linguagem PL/SQL e as ferramentas de planejamento e de desenvolvimento; executar outras tarefas 
correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior, dar o suporte necessário a Secretaria de 
Saúde acerca de programas e hardwares para o andamento dos trabalhos da pasta. 
 
LEIA-SE: 
Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais (Ex: Dos, 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 do pacote Office; Software Livre; Noções de rede, impressão em rede, dispositivos de 
armazenamento e transporte de dados. Lei Orgânica Municipal. 
 
 

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

Nova Lacerda - MT, 13 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 
 

UILSON JOSÉ DA SILVA 
Prefeito Municipal 


