Prefeitura Municipal de Tuiuti
Estado de São Paulo
Concurso Público Edital 01/2013

RETIFICAÇÃO I DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013
O Prefeito Municipal de Tuiuti, usando de suas atribuições legais nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição
Federal, resolve RETIFICAR o Edital de Abertura do Concurso Público 01/2013, no que diz respeito a quantidade de
vagas para os cargos de Merendeira e Gari, a jornada de trabalho do cargo de Engenheiro Agrônomo e o programa
para os cargos de Merendeira e Pedreiro.
Os quadros do anexo I e III passam a ter a seguinte redação:
CARGO

REQUISITOS EXIGIDOS
(CONFORME LEGISLAÇÃO
VIGENTE)

VAGAS

VENCIMENTOS

JORNADA DE
TRABALHO

VALOR DA
INSCRIÇÃO

Engenheiro
Agrônomo

Ensino Superior em
Agronomia e registro no
Conselho Regional

01

R$1.384,00

20 horas semanais

R$ 50,00

Gari

Ensino Fundamental
Incompleto

R$747,35

40 horas semanais

R$ 20,00

Merendeira

Ensino Fundamental
Completo

R$678,00

40 horas semanais

R$ 20,00

02
Feminino
02
Masculino
02
Feminino
02
Masculino

Merendeira
POCB - Português: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. As classes gramaticais.
Concordância verbal e nominal. Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. Noções da norma culta
da língua portuguesa na modalidade escrita. Matemática: Noções sobre conjuntos: definição, operações. Conjuntos
dos números naturais, inteiros e racionais (formas decimal e fracionária); propriedades e operações. Equações e
sistemas de equações do 1º grau. Grandezas proporcionais: razão e proporção. Regra de três simples. Porcentagem e
juro simples. Sistema Monetário Brasileiro. Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade
e tempo (transformação de unidades). Figuras geométricas planas: perímetro e áreas. Resolução de situaçõesproblema envolvendo todos os itens do programa.
POCE - Conhecimentos Específicos do Cargo: Conhecimentos específicos na área e uso adequado de
equipamentos e materiais; Higiene na manipulação dos alimentos; prevenção á contaminação; higiene e segurança
pessoal; higiene e segurança dos alimentos; procedimentos para economia de energia elétrica e água..
Pedreiro
POCB - Português: Interpretação de texto. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. As classes gramaticais.
Concordância verbal e nominal. Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. Noções da norma culta
da língua portuguesa na modalidade escrita. Matemática: Noções sobre conjuntos: definição, operações. Conjuntos
dos números naturais, inteiros e racionais (formas decimal e fracionária); propriedades e operações. Equações e
sistemas de equações do 1º grau. Grandezas proporcionais: razão e proporção. Regra de três simples. Porcentagem e
juro simples. Sistema Monetário Brasileiro. Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade
e tempo (transformação de unidades). Figuras geométricas planas: perímetro e áreas. Resolução de situaçõesproblema envolvendo todos os itens do programa.
POCE - Conhecimentos Específicos do Cargo: Conhecimento sobre demarcação da obra; materiais básicos de
construção civil (areia, cimento, cal, pedra, etc) ; equipamentos e ferramentas; nível e prumo; concretos e argamassas;
fundações; alvenarias; lajes; materiais de acabamento; impermeabilização e medidas. Conhecimentos sobre
equipamentos de proteção individual – EPIs.

Tuiuti/SP, 06 de janeiro de 2013.
Jair Fernandes Gonçalves
Prefeito Municipal de Tuiuti

