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                                                                                                                 Município de Santo Antônio do Itambé 

 
                                                                                                                                                          ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
RETIFICAÇÃO I DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 

 

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, considerando a prerrogativa de alterar a bem do 
interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade, retifica o Edital nº 001/2015 supracitado: 
 
1 – Na tabela do item 1 “DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES” em “VAGAS” no cargo de “Auxiliar de Saúde Bucal” passa a vigorar com a seguinte redação; 
 

Auxiliar de Saúde 

Bucal 
1 - 

Ensino Médio Completo e curso técnico específico na área com registro no respectivo 
Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional 

50,00 40 h/s 800,00 

 
2 – Na tabela do item 1 “DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES” em “TOTAL PARCIAL DE VAGAS QUADRO GERAL e TOTAL GERAL DE VAGAS” passa a vigorar com as 

seguintes redações, respectivamente; 
 

TOTAL PARCIAL DE VAGAS 
QUADRO GERAL 

99 

TOTAL GERAL DE VAGAS 105 

 
 
3 – No “ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA” em “Nível Médio” no cargo “AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO” passa a vigorar com a seguinte redação; 
 
“AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO 
Conhecimento de arquivo e métodos de acesso, redação administrativa, carta comercial, requerimento, circular, memorando, ofícios, etc. Conhecimento das rotinas 
de expedição de correspondência. Conhecimentos gerais das rotinas administrativas. Noções gerais de relações humanas. Noções básicas de informática: Correio 
eletrônico, editor de textos Microsoft Word; criar, editar, formatar e imprimir documentos; criar e manipular tabelas; inserir e formatar gráficos e figuras; Interação 
entre aplicativos. Planilha eletrônica Microsoft Excel; criar, editar, formatar e imprimir planilhas; utilizar fórmulas e funções; gerar gráficos; importar e exportar 
dados; classificar e organizar dados; Procedimento para a realização de cópia de segurança.  Noções de organização escolar (currículo, avaliação, 
planejamento). Lei Federal 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações posteriores. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Ética Profissional.” 
 
4 – O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta Retificação. 
 
5 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Santo Antônio do Itambé/MG, 07 de julho de 2015. 

 
 

Cecir Alves Diamantino  
Prefeito Municipal 


