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MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG 
CONCURSO PÚBLICO 

 
RETIFICAÇÃO I DO EDITAL Nº 001/2016, DE 30 DE SETEMBRODE 2016 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS/MG, no uso de suas atribuições legais, considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse 
público os atos administrativos de sua discricionariedade, torna pública a retificação do Edital de Concurso Público nº 001/2016, nos seguintes termos: 
 
1 – No item 5.1, “DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA”, na Tabela IV, fica excluído o cargo de Advogado. 
 
2 – No Anexo I, “CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA”, passam a vigorar os seguintes conteúdos de 
“CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS” para os cargos de AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, AUXILIAR DE LABORATÓRIO, COZINHEIRO, INSTRUTOR DE ARTES 
MANUAIS e LAVADOR/LUBRIFICADOR: 
 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
Conceito de Internet e Intranet. Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material escrito, visual e sonoro e outros. 
Windows 2000/Me/XP, Word 2000/XP/2003, Excel 2000/XP/2003. Principais navegadores para Internet. Correio eletrônico. Procedimento para a realização 
de cópia de segurança. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso. Conceito de Contabilidade Pública/Regimes Contábeis, conceito, 
princípios, regime de caixa e regime de competência/Orçamento Público, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamentos Anuais, 
Princípios Orçamentários (programação, unidade, universalidade, anuidade, exclusividade, clareza e equilíbrio). Despesa Pública, conceito, classificação 
(despesa orçamentária e despesa extraorçamentária), Classificação econômica, Licitação (objetivo básico e modalidades de licitação). Das dispensas e 
inexigibilidades de licitação. Empenho (ordinário ou normal, por estimativa, global e contábil do empenho). Liquidação, Pagamento. Ética profissional.   
 
 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
Higiene e segurança do trabalho; Noções de vidraria e equipamentos de laboratório, identificação, utilização e conservação de balanças, estufas, 
microscópio, vidraria; Limpeza, desinfecção e esterilização de vidrarias, utensílios e materiais utilizados em laboratório; Equipamentos de proteção 
individual e coletiva; Normas gerais para coleta de material; Preparo do paciente; Registro de recebimento de materiais; Noções de confecção de lâminas; 
Ética profissional.  
 
 COZINHEIRO 
Os alimentos; Noções de higiene; Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no trabalho; Segurança no trabalho; Preparação dos alimentos; O gás de 
cozinha; Utilização e manuseio dos eletrodomésticos; Segredos da cozinha; Elaboração dos pratos; Tipos de serviços dos alimentos elaborados; Estocagem 
dos alimentos; Controle de estoque; Reaproveitamento de alimentos; Conservação e validade dos alimentos; Noções de nutrição. Conhecimentos básicos 
inerentes às atividades da função. Ética profissional.  
 
 INSTRUTOR DE ARTES MANUAIS 
Artes Plásticas: história geral das artes; teoria da arte: arte como produção, conhecimento e expressão; Técnicas manuais: modelagem, cerâmica, 
restauração e pintura em gesso, marcenaria, entalhe, escultura em madeira e pedra de sabão, tear chileno, tapeçaria, ponto cruz, macramê, pintura, 
desenho, gravura, escultura, utilização de elementos visuais e táteis. Processo de criação. Percepção. Cor, disco cromático, espectro. Criatividade: conceito, 
originalidade, criatividade e desenvolvimento, inibição, processo e produto. Utilização de papel, tinta, gesso, argila, madeira e metais, programas de 
computador e outras ferramentas tecnológicas na produção de peças artísticas. 
 
LAVADOR/LUBRIFICADOR 
 Conhecimentos teóricos e práticos na limpeza de veículos automotores, lavando-os interna e externamente, a mão ou por meio de máquinas.  
Conhecimentos dos tipos de ferramentas, máquinas e equipamentos. Sistemas de lavagem e suspensão de veículos. Produtos químicos para limpeza e 
higiene. Conhecimentos de lubrificação de automóveis, caminhões, máquinas, etc. Finalidade da lubrificação, tipos de graxas e óleos lubrificantes. Locais de 
lubrificação de um veículo.  Conservação do ambiente de trabalho e equipamentos de lubrificação.  Equipamentos de proteção individual. Noções de 
segurança e higiene dos trabalhos inerentes à especialidade. 
 
3 – O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta Retificação. 
 
4 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Pará de Minas/MG, 1º de novembro de 2016. 
 
 

 
ANTONIO JÚLIO DE FARIA 

PREFEITO MUNICIPAL 


