PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA
CONCURSO PÚBLICO CPPMJ 001/2018

1ª RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA, torna pública a 1ª Rerratificação do Edital Completo do Concurso
Público CPPMJ 001/2018.
01. DAS RETIFICAÇÕES
01.01. DA EXCLUSÃO
01.01.01. Fica excluído do presente edital os Cargos Professor Especial na Área de Deficiência Auditiva,
Professor Especial na Área Deficiência Mental e Professor Especial na Área Deficiência Visual.
01.02. DO REEMBOLSO
01.02.01. Exclusivamente para os candidatos aos cargos supracitados, que já realizaram a pré-inscrição no
período de 13/11/2018 a 30/11/2018 e que já efetuaram o pagamento do Boleto Bancário efetivando sua
inscrição, poderão solicitar o cancelamento de sua inscrição com a devolução do valor correspondente. As
devoluções serão efetuadas pela SHDIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA somente através de depósito bancário
com autorização expressa dos candidatos. Para tanto, os mesmos devem entrar em contato com a SHDIAS
CONSULTORIA E ASSESSORIA através do e-mail requerimento@shdias.com.br impreterivelmente até o dia
05/12/2018, solicitando o cancelamento da inscrição e informando os seguintes dados:
a) Referente à inscrição a ser cancelada: Número da Inscrição, Nome Completo, RG, CPF e Data de Nascimento.
b) Dados bancários para devolução: Banco, Agência, Cidade da Agência Bancária, Número da Conta, Tipo de
Conta (Corrente ou Poupança), Nome completo do titular da conta, CPF do titular da conta).
01.02.02. A devolução só será efetuada caso o pagamento do boleto esteja confirmado, sendo que o depósito
será feito na conta informada 10 dias após a realização da Prova Escrita.
01.03. DA ALTERAÇÃO DOS CARGOS
01.03.01. Fica alterado a nomenclatura e requisitos dos cargos de Monitor de Educação Básica, Técnico de
Enfermagem, Professor Substituto de Educação Básica, LEIA-SE como segue abaixo, e não como constou
anteriormente:
ENSINO MÉDIO COMPLETO
Cód.

Cargos

302 Monitor de Educação Infantil

Vagas
40

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 9,02
Requisitos Mínimos

- Ensino Médio Completo.

ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSO TÉCNICO
Cód.

Cargos

Técnico de Enfermagem do Sistema
401
Municipal de Saúde

Vagas

03

Requisitos Mínimos
- Ensino Médio Completo;
- Curso Técnico em Enfermagem; e
- Registro no órgão competente.

Vencimentos

Jornada de
Trabalho

R$ 965,11

30 h/s

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 9,02
Vencimentos

Jornada de
Trabalho

R$ 1.442,00 +
Insalubridade*

30 h/s
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ENSINO SUPERIOR COMPLETO - PROFESSORES
Cód.

Cargos

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 11,27

Vagas

Requisitos Mínimos

Vencimentos

Jornada de
Trabalho

10

- Ensino Superior - Curso de Licenciatura
em Pedagogia ou superior, com
habilitação para Educação Infantil e/ou
para as Séries Iniciais do Ensino
Fundamental; ou
- Curso Normal Superior de Formação de
Professores com habilitação para Educação
Infantil e/ou para as Séries Iniciais do
Ensino Fundamental.

R$ 2.326,28

30h/s

607 Professor Substituto

01.04. DO REEMBOLSO
01.04.01. Exclusivamente para os candidatos ao cargo Técnico de Enfermagem do Sistema Municipal de
Saúde, que já realizaram a pré-inscrição no período de 13/11/2018 a 30/11/2018 e que já efetuaram o
pagamento do Boleto Bancário efetivando sua inscrição, poderão solicitar o cancelamento de sua inscrição com
a devolução do valor correspondente. As devoluções serão efetuadas pela SHDIAS CONSULTORIA E
ASSESSORIA somente através de depósito bancário com autorização expressa dos candidatos. Para tanto, os
mesmos devem entrar em contato com a SHDIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA através do e-mail
requerimento@shdias.com.br impreterivelmente até o dia 05/12/2018, solicitando o cancelamento da
inscrição e informando os seguintes dados:
a) Referente à inscrição a ser cancelada: Número da Inscrição, Nome Completo, RG, CPF e Data de Nascimento.
b) Dados bancários para devolução: Banco, Agência, Cidade da Agência Bancária, Número da Conta, Tipo de
Conta (Corrente ou Poupança), Nome completo do titular da conta, CPF do titular da conta.
01.05. DA ALTERAÇÃO DO PROGRAMA DE PROVAS
01.05.01. Fica alterado o conteúdo programático dos cargos relacionados abaixo, acrescentando a disciplina de
Matemática e Raciocínio Lógico, conforme a seguir:
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB I
PROFESSOR SUBSTITUTO
Disciplina
Quantidade de Questões
10
Língua Portuguesa
Matemática e Raciocínio Lógico
10
20
Conhecimentos Específicos
...
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO:
Todo Conteúdo Programático até o Ensino Médio, como por exemplo: Números inteiros; Números Naturais;
Numeração decimal; Operações fundamentais como: Adição, Subtração, Divisão e Multiplicação; Simplificação;
Medindo o tempo: horas, minutos e segundos; Problemas matemáticos; radiciação; potenciação; máximo
divisor comum; mínimo divisor comum; Sistema de medidas: medidas de comprimento, superfície, volume,
capacidade, tempo, massa, m² e metro linear; problemas usando as quatro operações. Conjunto de números:
naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo); Matemática Financeira;
Porcentagem; Juros Simples e Composto; Regras de três simples e composta; Sistema Monetário Nacional
(Real); Equação de 1º grau: resolução; problemas de 1º grau; Inequações do 1º grau; Equação de 2º grau:
resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equações fracionárias; Relação e
Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau; função constante; Razão e Proporção;
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Grandezas Proporcionais; Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Sistemas de numeração; Operações no
conjunto dos números naturais; Operações fundamentais com números racionais; Múltiplos e divisores em N;
Radiciação; Conjunto de números fracionários; Operações fundamentais com números fracionários; Problemas
com números fracionários; Números decimais; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana:
Plano, Área, Perímetro, Ângulo, Reta, Segmento de Reta e Ponto; Teorema de Tales; Teorema de Pitágoras;
Noções de trigonometria; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Progressão Aritmética (PA) e Progressão
Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação
exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Estatística; Função do 2º grau;
Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental.
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de
conceitos, discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras.
Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto
de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre
pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das
situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.
...
PROFESSOR COORDENADOR CIÊNCIAS
PROFESSOR COORDENADOR GEOGRAFIA
Disciplina
Quantidade de Questões
10
Língua Portuguesa
Matemática e Raciocínio Lógico
10
20
Conhecimentos Específicos
...
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO:
Todo Conteúdo Programático até o Ensino Médio, como por exemplo: Números inteiros; Números Naturais;
Numeração decimal; Operações fundamentais como: Adição, Subtração, Divisão e Multiplicação; Simplificação;
Medindo o tempo: horas, minutos e segundos; Problemas matemáticos; radiciação; potenciação; máximo
divisor comum; mínimo divisor comum; Sistema de medidas: medidas de comprimento, superfície, volume,
capacidade, tempo, massa, m² e metro linear; problemas usando as quatro operações. Conjunto de números:
naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo); Matemática Financeira;
Porcentagem; Juros Simples e Composto; Regras de três simples e composta; Sistema Monetário Nacional
(Real); Equação de 1º grau: resolução; problemas de 1º grau; Inequações do 1º grau; Equação de 2º grau:
resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equações fracionárias; Relação e
Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau; função constante; Razão e Proporção;
Grandezas Proporcionais; Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Sistemas de numeração; Operações no
conjunto dos números naturais; Operações fundamentais com números racionais; Múltiplos e divisores em N;
Radiciação; Conjunto de números fracionários; Operações fundamentais com números fracionários; Problemas
com números fracionários; Números decimais; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana:
Plano, Área, Perímetro, Ângulo, Reta, Segmento de Reta e Ponto; Teorema de Tales; Teorema de Pitágoras;
Noções de trigonometria; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Progressão Aritmética (PA) e Progressão
Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação
exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Estatística; Função do 2º grau;
Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental.
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de
conceitos, discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras.
Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto
de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre
pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
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condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das
situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.
...
02. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
02.01. Outrossim, ratifica-se os demais itens dispostos no Edital Completo CPPMJ 001/2018 que se mantêm
inalterados.
02.02. Todas as divulgações e informações sobre o presente Concurso Público serão disponibilizadas nos sites
www.shdias.com.br.
Jandira, 30 de novembro de 2018.

PAULO FERNANDO BARUFI DA SILVA
Prefeito Municipal de Jandira
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