Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Varzea Nova

ERRATA Nº. 01/2017 AO EDITAL DE INSCRIÇÃO Nº 001/2017 DO SELETIVO PÚBLICO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA NOVA.
A Comissão Organizadora do Seletivo, constituída nos termos da Portaria nº. Portaria nº.
139/2017 de 21 de agosto de 2017, responsável pela estruturação, organização e
coordenação do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Várzea Nova, a ser realizado
neste Município, no dia 19 de novembro de 2017, constatou equivoco na composição do Edital
de Inscrição, no que pertine a ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO, constante do
subitem 3.3.8, assim como omissão do CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE
PROFESSOR NÍVEL II. Dessa forma, modificam-se os referidos itens, que passam a vigorar
com as seguintes alterações:
“ONDE SE LÊ”
3.3.8 Não haverá isenção do valor da taxa de inscrição

“LEIA-SE”
3.3.8 Somente haverá isenção do valor da taxa de inscrição, nos casos previstos em Lei ou ainda poderá ser
considerado isento, aquele candidato considerado membro de família de baixa renda, sendo família de baixa
renda, aquela que nos termos do art. 4º, Inciso II, do Decreto Federal n 6.135/07, tenha renda familiar
mensal:
a) Per capita até meio salario mínimo; ou
b) Familiar até três salários mínimos.
Desprezando-se aqueles cadastrados, isto é, que tenham o NIS, mas com renda familiar superior ao previsto no
art. 4º, Inciso II, do Decreto Federal n 6.135/07.
3.3.9 A solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Varzea
Nova será realizada somente via internet, o candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição
deverá:






solicitar no período do dia 05 a 15 de outubro de 2016, até às 23h59min, observado o horário local
do Estado da Bahia, informando o Número NIS e clicando no botão “ENVIAR PEDIDO DE
ISENÇÃO” após o preenchimento da ficha de inscrição.
Deverá informar o Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo Cadastro Único, para que
seja enviado o pedido de isenção;
Edital com a relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgado até o dia
16/10/2017, no endereço eletrônico solucaogov.com.br;
Os candidatos que desejarem interpor recurso sobre o resultado do pedido de isenção poderão
fazê-lo no dia 17 de outubro 2017;
As respostas dos recursos interpostos sobre o pedido de isenção serão publicadas no dia
19/10/2017;

3.3.10 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do valor da taxa indeferidos poderão efetivar sua
inscrição no certame, acessando o endereço eletrônico disponibilizado pela Contratada e imprimindo o boleto
bancário no aplicativo de acompanhamento de inscrição, para pagamento até a data de vencimento;
3.3.11 O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de
inscrição na forma e no prazo estabelecido no item anterior, estará automaticamente excluído do certame.
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“ONDE SE LÊ”
CARGO: PROFESSOR 20HS / NÍVEL I

“LEIA-SE”
CARGO: PROFESSOR - FUNDAMENTAL I

“FICA INSERIDO AO ITEM 02. DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS”
CARGO: PROFESSOR - FUNDAMENTAL II
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Princípios metodológicos do Ensino da língua Inglesa. Leitura e interpretação
de textos autênticos da língua inglesa tais como: jornalísticos e literários; Estrutura e Formação de Palavras:
processos de derivação e composição de vocábulos; Antônimos, sinônimos, falsos cognatos; Aspectos morfosináticos; Substantivos (caso, número, gênero, concordância); Pronomes (classificação, uso, concordância);
Adjetivos (classificação, concordância, posição, flexão); Advérbios (classificação, uso, posição na sentença);
Conjunções (classificação, uso); Verbos (modo, aspecto, tempos, vozes); Preposições (uso, classificação,
combinações nominais e verbais); Discurso direto e indireto; Sintaxe da sentença simples e complexa.

Várzea Nova, em 06 de outubro de 2017.

MARISSELIA ROCHA ARAUJO
Presidente

LARICE DE ARAUJO SAMPAIO
Membro

ODONEL GABRIEL DE OLIVEIRA NETO
Membro
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