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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011
Edital de Retificação II do Edital de Abertura
O Prefeito do Município de Barretos, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais e em consonância com a Legislação Municipal, Estadual e
Federal, faz saber que fica retificado o Edital de Abertura do Concurso Público Nº
001/2011, corrigindo o Anexo II - Programa de Provas para o Cargo “30 - Agente
de Operações e Fiscalização”, retificado pelo Edital datado de 19 de abril de
2011. A alteração segue conforme abaixo:
ONDE SE LÊ:
ANEXO II - PROGRAMA DE PROVAS
...
AGENTE DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO
1. Lei 9.503 de 23/09/97 - Código de Trânsito Brasileiro e alterações
subsequentes, arts 1º a 95; 114 a 117; anexos I e II, Item 1 e sub itens sinalização de Regulamentação e item 2 e subitens - sinalização de Advertência;
2. Noções de Direção Defensiva - Cartilha do DENATRAN - Download no site do
DETRAN SP;
3. Noções de Primeiros Socorros - Cartilha do DENATRAN - Download no site
do DETRAN SP.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
MS-Word 2003: 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
2003: 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.
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.
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LEIA-SE:
ANEXO II - PROGRAMA DE PROVAS
...
AGENTE DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO
1. Lei 9.503 de 23/09/97 - Código de Trânsito Brasileiro e alterações
subsequentes, arts 1º a 95; 114 a 117; Anexo I - Dos Conceitos e Definições e
Anexo II - Sinalização (item 1 e subitens; item 2 e subitens);
2. Noções de Direção Defensiva - Cartilha do DENATRAN - Download no site do
DETRAN SP;
3. Noções de Primeiros Socorros - Cartilha do DENATRAN - Download no site
do DETRAN SP.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
MS-Word 2003: 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
2003: 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.
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.
Os demais itens do Edital de Abertura e de seus Anexos permanecem
inalterados.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Estado de São Paulo, em 14 de junho de 2011.

DE

B AR R E T O S ,

EMANOEL MARIANO CARVALHO
Prefeito Municipal

