ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ – SC
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 03/2017 – EDUCAÇÃO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 001/2017
O MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ – SC torna público a Retificação n°
001/2017 ao Edital de Processo Seletivo Público n° 03/2017 – EDUCAÇÃO que passa
a ser assim definido:

1.

DA INCLUSÃO DE CARGO

Fica incluso o Cargo de PROFESSOR PEDAGOGO MAGISTÉRIO –
HABILITADO ao Processo Seletivo Público objeto do Edital nº 03/2017

2.

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
No Anexo VII, Página 17 e 18, item 23.1.2 onde se lê:
23.1.2 MATEMÁTICA: Raciocínio Lógico. Operações Matemáticas: Adição,
Subtração, Multiplicação, Divisão. Operações em conjuntos numéricos (naturais,
inteiros, racionais e reais). Raciocínio lógico em regras de três, simples e compostas;
equações de 1º e de 2º grau; cálculo de juros simples e juros compostos; razão e
proporção; resolução de problemas; progressão aritmética e geométrica e análise
combinatória; medidas: de valor, de tempo, de área e de volume; raciocínio
sequencial; orientação espacial e temporal; sistema de numeração decimal;
Operações fundamentais; Sistema métrico decimal de medidas de: comprimento,
superfície, volume, capacidade, massa e tempo; equações; Inequações e sistemas
de 1º e 2º graus; matrizes e determinantes; estatística; probabilidade; matemática
financeira; porcentagens; Cálculo algébrico; Potenciação e radiciação; Funções de
1º e 2º graus; Função modular; Progressões (PA e PG); Geometrias. Máximo divisor
comum e mínimo divisor comum. Algarismos romanos. Raízes. Frações.

Leia-se:

23.1.2 MATEMÁTICA: Raciocínio Lógico. Operações Matemáticas: Adição,
Subtração, Multiplicação, Divisão. Operações em conjuntos numéricos (naturais,
inteiros, racionais e reais). Raciocínio lógico em regras de três, simples e compostas;
equações de 1º e de 2º grau; cálculo de juros simples e juros compostos; razão e
proporção; resolução de problemas; progressão aritmética e geométrica e análise
combinatória; medidas: de valor, de tempo, de área e de volume; raciocínio
sequencial; orientação espacial e temporal; sistema de numeração decimal;
Operações fundamentais; Sistema métrico decimal de medidas de: comprimento,
superfície, volume, capacidade, massa e tempo; equações; Inequações e sistemas
de 1º e 2º graus; matrizes e determinantes; estatística; probabilidade; matemática
financeira; porcentagens; Cálculo algébrico; Potenciação e radiciação; Funções de
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1º e 2º graus; Função modular; Progressões (PA e PG); Geometrias. Máximo divisor
comum e mínimo múltiplo comum. Algarismos romanos. Raízes. Frações.
Grão-Pará - SC, 2 de Agosto de 2017.

MARCIO BORBA BLASIUS
Prefeito Municipal
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