EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020, DE 15 DE JANEIRO DE 2020.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS/TO
ERRATA – DIÁRIO ELETRÔNICO Nº 309/2020
NO DIÁRIO ELETRÔNICO Nº 309/2020- PÁGINA 1, DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, ITEM 1.7. DO EDITAL DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020.
O Município de Arraias, Estado do Tocantins torna público aos interessados a Retificação do Edital 001/2020, de Concurso Público,
cujas alterações estão elencadas a seguir:
1 – Altere-se, o item 1.6, que passa a vigorar com a seguinte redação:
1.6 - Não serão dadas por correio eletrônico e/ou por telefone informações a respeito de datas, de locais e de horários de realização
das provas. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem publicados nos endereços eletrônicos
diariooficial.arraias.to.gov.br e lexconsultoria.adm.br
2 - Altere-se, o item 1.7, que passa a vigorar com a seguinte redação:
1.7 - No presente Edital está descrito com detalhamento de informações concernentes ao objeto do concurso: Cronograma de
execução do certame, Cargos do Quadro de Pessoal, Requisitos básicos para investidura nos cargos, Demonstrativos dos cargos,
número de vagas, Cadastro de reserva, remunerações, escolaridade/habilitação mínima exigida, carga horária semanal e descrição
sumária das atividades dos cargos, conteúdos programáticos, formulário para recurso de indeferimento da isenção da taxa de
inscrição, formulário para recurso referente às inscrições não deferidas, formulário para recurso de resultado preliminar da prova
objetiva, formulário para recurso contra o resultado preliminar da prova de títulos, formulário para recurso contra o resultado
preliminar da prova prática, formulário para recurso contra o resultado final preliminar do concurso, requerimento de isenção de
taxa de inscrição, requerimento de atendimento especial.
NO DIÁRIO ELETRÔNICO Nº 309/2020- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, ITEM 18.10 DO EDITAL DO CONCURSO
PÚBLICO Nº 001/2020.
3 – Altere-se, o item 18.10, que passa a vigorar com a seguinte redação:
18.10 - A nomeação dos aprovados será regida pela legislação específica do Municípo de Arraias.
NO DIÁRIO ELETRÔNICO Nº 309/2020 – ANEXO IV - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS - CONHECIMENTOS
COMUNS A TODOS OS CARGOS DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020.
4 - Altere-se, o ANEXO IV – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, CONHECIMENTOS COMUNS A TODOS OS CARGOS
que passa a vigorar com a seguinte redação:
CARGO DE NÍVEL MÉDIO – CNM
CONHECIMENTOS COMUNS A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Língua Portuguesa (14 questões): Compreensão, interpretação e reescritura de textos, com domínio das relações morfossintáticas,
semânticas e discursivas. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Significação literal e contextual de vocábulos.
Coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras. Estrutura, formação e representação das palavras. Ortografia oficial.
Pontuação. Concordância. Regência. Raciocínio Lógico (6 questões): Compreensão de estruturas lógicas; lógica de argumentação:
analogias, inferências, deduções e conclusões; Diagramas lógicos; Princípios de contagem e probabilidade. Informática Básica (6
questões): Sistema operacional e ambiente Windows. Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Windows. Conceitos
básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de
Intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Atualidades e Conhecimentos
Gerais (6 questões): Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação,

tecnologia e desenvolvimento sustentável; Aspectos históricos e geográficos do município de Arraias e do Estado do Tocantins; Lei
federal n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 – Lei de Acesso a Informação; Lei Complementar Federal n° 131 de 27 de maio de
2009 – Lei da Transparência; Decreto Federal n° 7.185 de 27 de maio de 2010 – Regulamenta a Lei da Transparência.
NO DIÁRIO ELETRÔNICO Nº 309/2020 – ANEXO IV - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS – CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR – CNS - CONHECIMENTOS COMUNS A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DO EDITAL DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020.
5 - Altere-se, o ANEXO IV – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – CNS - que passa a vigorar
com a seguinte redação:
Língua Portuguesa (14 questões): Compreensão, interpretação e reescritura de textos, com domínio das relações morfossintáticas,
semânticas e discursivas. Tipologia textual. Paráfrase, perífrase, síntese e resumo. Significação literal e contextual de vocábulos.
Processos coesivos de referência. Coordenação e subordinação. Emprego das classes de palavras. Estrutura, formação e representação
das palavras. Figuras de linguagens. Ortografia oficial. Pontuação. Concordância. Regência. Raciocínio Lógico (6 questões):
Compreensão de estruturas lógicas; lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões; Diagramas lógicos;
Princípios de contagem e probabilidade. Informática Básica (6 questões): Sistema operacional Windows. Noções do ambiente
Microsoft Office. Conceitos relacionados à internet. Navegadores. Correio eletrônico. Segurança da informação. Fundamentos
relacionados à impressão de documentos. Atualidades e Conhecimentos Gerais (6 questões): Domínio de tópicos atuais e
relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia e desenvolvimento sustentável; Aspectos
históricos e geográficos do município de Arraias e do Estado do Tocantins; Lei federal n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 – Lei
de Acesso a Informação; Lei Complementar Federal n° 131 de 27 de maio de 2009 – Lei da Transparência; Decreto Federal n° 7.185
de 27 de maio de 2010 – Regulamenta a Lei da Transparência.
6 - Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital. O Edital será consolidado de forma a contemplar a alteração desta
retificação.
7 - Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação e será incorporada ao Edital 001/2020.

Publique-se, Registre-se, Cumpre-se.

Arraias/TO, 16 de janeiro de 2020.
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