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O Presidente da Comissão Especial do Concurso Público n.º 001/2009 da Prefeitura Municipal de Boquim, 
Estado de Sergipe, constituída pela Portaria n.º 031/2009, no uso de suas atribuições legais, torna público as 
seguintes retificações no Edital 001/2011: 

1. Fica alterado o subitem 5.1.3,  onde se lê “A aplicação das provas objetivas, está prevista para o domingo, dia 
19 de fevereiro de 2012” leia-se “A aplicação das provas objetivas, está prevista para o domingo, dia 26 de 
fevereiro de 2012”.  

2. Fica alterado o ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, subitem 1.2 - NÍVEL MÉDIO – PARA 
TODOS OS CARGOS, passando a ter a seguinte redação:  

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. Informática: Conceitos de Internet, Conceitos básicos de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet. Ferramentas e aplicativos 
comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa, 
transferência de arquivos. Uso da Internet na educação, nos negócios, e em outras áreas. Conceitos de 
proteção e segurança. Tipos de computadores, conceitos de hardware e de software. Procedimentos, 
aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança 
(backup). Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas, instalação de 
periféricos. Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas eletrônicas, geração de 
material escrito, visual e sonoro e outros. Conceitos dos principais sistemas comerciais e outros. 
Conhecimentos Gerais / Atualidades: Noções de tópicos atuais e/ou relevantes de diversas áreas, 
tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, desenvolvimento sustentável, 
segurança, artes e literatura, cultura, história, geografia, relações internacionais, entre outras da 
realidade do município de BOQUIM, estadual, nacional e internacional.  Ética e Moral; princípios e 
valores éticos; Ética e Democracia: exercício da cidadania; Ética Pública; Ética no Setor Público. 

3. Fica alterado o ANEXO II e III – PROVA DE TÍTULOS, em seus subitens 2.3, que passarão a conter o 
subitem 2.3.1, com a seguinte redação: 

2.3.1. Não serão aceitos Documentos Probatórios extraídos de internet ou apócrifos. 

4. O Edital 009/2011 será republicado na internet no site www.amigapublica.com.br/concursos, 
com as devidas alterações impostas por este Edital. 
 

5. As demais disposições do Edital 009/2011 permanecem inalteradas e ratificadas. 
 

Boquim (SE),  26 de dezembro de 2011. 
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