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A Câmara de Vereadores de Campo Do Brito, Estado de Sergipe, por meio de sua representante legal, Presidente Rosana Santos 

Queiroz Cruz, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação do Edital 001/2020, conforme segue: 
 

 

 

 

 

1 – Fica alterada a tabela do subitem 2.1 do Edital 001/2020, passando o cargo de Assistente Administrativo (304004) de 01 para 

02 vagas na modalidade ampla concorrência. 
 

2 – Ficam alterados os subitens 1.1, 1.2 e 1.3 do Anexo I (CONTEÚDO PROGRAMÁTICO) do Edital 001/2020, passando a ter 

as seguintes redações: 
 

1.1. NÍVEIS BÁSICO E FUNDAMENTAL – PARA TODOS OS CARGOS 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; ortografia; acentuação gráfica; crase; pontuação; sinônimos e 

antônimos; divisão silábica; classes de palavras; concordância nominal e verbal. Matemática: Conhecimentos numéricos – 

operações em conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais e reais), desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões e 

proporções, porcentagem e juros, relações de dependência entre grandezas, sequências e progressões, princípios de 

contagem. Conhecimentos Gerais: Regionalidade: Cultura popular, sociedade, segurança pública, política, economia, 

personalidades, pontos turísticos, história e geografia do Brasil, do Estado de Sergipe e do Município de Campo do 

Brito/SE. 

1.2. NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – PARA TODOS OS CARGOS 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; Problemas da língua culta; Tipologia textual, fonética, crase; 

Ortografia; Classes de palavras; Análise sintática; Regência nominal e verbal; Concordância nominal e verbal; Pontuação. 

Matemática: Conhecimentos numéricos – operações em conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais e reais), 

desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões e proporções, porcentagem e juros, relações de dependência entre 

grandezas, sequências e progressões, princípios de contagem; Conhecimentos de estatística e probabilidade – representação 

e análise de dados; medidas de tendência central (médias, moda e mediana); desvios e variância; noções de probabilidade; 

Conhecimentos algébricos – gráficos e funções; funções algébricas do 1.º e do 2.º graus, polinomiais, racionais, 

exponenciais e logarítmicas; equações e inequações; relações no ciclo trigonométrico e funções trigonométricas; 

Conhecimentos algébricos/geométricos – plano cartesiano; retas; circunferências; paralelismo e perpendicularidade, 

sistemas de equações. Conhecimentos Gerais: Regionalidade: Cultura popular, sociedade, segurança pública, política, 

economia, personalidades, pontos turísticos, história e geografia, do Brasil, do Estado de Sergipe e do Município de Campo 

do Brito/SE. 

1.3. NÍVEL SUPERIOR/ESPECIALISTA – PARA O TODOS OS CARGOS 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; Problemas da língua culta; Tipologia textual, fonética, crase; 

Ortografia; Classes de palavras; Análise sintática; Regência nominal e verbal; Concordância nominal e verbal; Pontuação. 

Conhecimentos Gerais: Regionalidade: Cultura popular, sociedade, segurança pública, política, economia, personalidades, 

pontos turísticos, história e geografia, do Brasil, do Estado de Sergipe e do Município de Campo do Brito/SE. 

 

2 – As demais normas previstas no Edital 001/2020 permanecem inalteradas. 

 

 
CAMPO DO BRITO (SE), 19 de outubro de 2020. 
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