PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Avenida São João, n.º 1771 – Centro – Ibaté/SP
Fone/Fax: (16) 3343-9800

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 001/2019
CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de Ibaté, Estado de São Paulo, RETIFICA o Edital nº 001/2019 do
Concurso Público para provimento dos empregos públicos, sob organização e aplicação da Fundação
para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP,
coordenado pela Comissão Especial de Acompanhamento, nomeada através da Portaria nº 042 de 18
de abril de 2019, no Capítulo II – Das Inscrições, item 2.11, subitem 2.11.6 e no Anexo II – Do Conteúdo
programático, conforme o que segue:
Onde se lê:
II – DAS INSCRIÇÕES
2.11.6. O candidato que tiver seu pedido de redução deferido terá automaticamente sua inscrição
efetivada, não havendo necessidade de qualquer outro procedimento.
Leia-se:
II – DAS INSCRIÇÕES
2.11.6. O candidato que tiver seu pedido de redução deferido deverá acessar novamente o “link”
próprio na página da Fundação VUNESP (site www.vunesp.com.br), digitar seu CPF e proceder à
efetivação da inscrição, imprimindo e pagando o boleto bancário, com o correspondente valor da taxa
de inscrição reduzida, até 14.06.2019, observado o disposto neste Edital.

Onde se lê:
Anexo II – Do Conteúdo Programático
Para o cargo: Telefonista
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa:
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos.
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem
às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação
pronominal. Crase.
Matemática:
Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação
ou radiciação com números racionais, nas suas representações fracionária ou decimal; Mínimo múltiplo
comum; Máximo divisor comum; Porcentagem; Razão e proporção; Regra de três simples ou composta;
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Equações do 1.º ou do 2.º graus; Sistema de equações do 1.º grau; Grandezas e medidas – quantidade,
tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa; Relação entre grandezas – tabela ou gráfico;
Tratamento da informação – média aritmética simples; Noções de Geometria – forma, ângulos, área,
perímetro, volume, Teoremas de Pitágoras ou de Tales.
Atualidades:
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais,
ocorridos a partir do 2º semestre de 2018, divulgados na mídia local e/ou nacional.
Conhecimentos Específicos
Atendimento telefônico (princípios básicos). Registro de chamadas. Técnicas de conversação no
telefone. A voz e suas funções. Postura de comunicação. Eficácia nas comunicações administrativas:
elementos básicos no processo de comunicação, barreiras à comunicação, bloqueios e distorções.
Fraseologia adequada para atendimento telefônico. Procedimentos adequados quanto ao recebimento
de chamadas. Meios de transmissão: como utilizar corretamente o serviço. Importância das relações
humanas. Noções básicas de atendimento ao público. Conhecimentos básicos em técnicas de arquivo.
Agenda e anotação de compromissos. Rotinas administrativas básicas.
Leia-se:
Para o cargo: Telefonista
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa:
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos.
Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem
às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação
pronominal. Crase.
Matemática:
Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação
ou radiciação com números racionais, nas suas representações fracionária ou decimal; Mínimo múltiplo
comum; Máximo divisor comum; Porcentagem; Razão e proporção; Regra de três simples ou composta;
Equações do 1.º ou do 2.º graus; Sistema de equações do 1.º grau; Grandezas e medidas – quantidade,
tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa; Relação entre grandezas – tabela ou gráfico;
Tratamento da informação – média aritmética simples; Noções de Geometria – forma, ângulos, área,
perímetro, volume, Teoremas de Pitágoras ou de Tales.
Atualidades:
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais,
ocorridos a partir do 2º semestre de 2018, divulgados na mídia local e/ou nacional.
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Noções de Informática:
MS-Windows 7: 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 2010. MS-Word 2010: 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 2010: 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. MSPowerPoint 2010: 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.
Conhecimentos Específicos
Atendimento telefônico (princípios básicos). Registro de chamadas. Técnicas de conversação no telefone. A
voz e suas funções. Postura de comunicação. Eficácia nas comunicações administrativas: elementos básicos
no processo de comunicação, barreiras à comunicação, bloqueios e distorções. Fraseologia adequada para
atendimento telefônico. Procedimentos adequados quanto ao recebimento de chamadas. Meios de
transmissão: como utilizar corretamente o serviço. Importância das relações humanas. Noções básicas de
atendimento ao público. Conhecimentos básicos em técnicas de arquivo. Agenda e anotação de
compromissos. Rotinas administrativas básicas.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Ibaté, em 09 de maio de 2019.
Prefeitura Municipal de Ibaté

José Luiz Parella
Prefeito Municipal
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