CÂMARA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM / BAHIA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 01 / 2016
EDITAL DE ABERTURA

EDITAL DE RETI-RATIFICAÇÃO DO
EDITAL DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL Nº 001/2016
A Câmara Municipal de Senhor do Bonfim, no uso de suas atribuições legais, faz saber que
retifica o edital nº. 001/2016, publicado no diário oficial do dia 03 de março de 2016, que trata do Concurso
Público para diversos cargos, no que tange ao seguinte item:
ONDE SE LÊ:
Todos os boletos gerados na página para o pagamento da taxa de inscrição contêm os dígitos 10496.60069
62000 no início da linha digitável do código de barras. Portanto, é recomendável que o examinando se
certifique de que o computador que está utilizando para a inscrição encontra-se livre de quaisquer vírus
ou malwares, tendo em vista a possibilidade de existência de mecanismos mal-intencionados que
adulteram o código de barras do boleto de pagamento, ocasionando a não quitação do boleto junto à
SEPROD.

LEIA-SE:
Todos os boletos gerados na página para o pagamento da taxa de inscrição contêm os dígitos 10496.67502
77000 no início da linha digitável do código de barras. Portanto, é recomendável que o examinando se
certifique de que o computador que está utilizando para a inscrição encontra-se livre de quaisquer vírus
ou malwares, tendo em vista a possibilidade de existência de mecanismos mal-intencionados que
adulteram o código de barras do boleto de pagamento, ocasionando a não quitação do boleto junto à
SEPROD.

ONDE SE LÊ:

NÍVEL MÉDIO COMPLETO
LEIA-SE:

NÍVEL MÉDIO COMPLETO
PORTUGUÊS: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais. A função do "que" e do "se".
Paródia e paráfrase. Texto literário e não-literário. Relação entre sentido e contexto: polissemia/conotação e
denotação. Tipologias textuais: narração, dissertação e descrição. Linguagem e comunicação: linguagem
verbal e não-verbal/língua escrita e língua oral/variação linguística. Funções da Linguagem. Figuras de
Linguagem. Ortografia - dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/ ao invés, em vez,
dentre outras). Emprego dos sinais de pontuação no texto. Acentuação gráfica. Emprego da crase.
Significação dos elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical). Aspectos morfossintáticos
(função do: substantivo, adjetivo, pronome, verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo).
Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e próclise). O processo de
coordenação e subordinação (emprego dos conectivos). Sintaxe de concordância: nominal e verbal. Sintaxe
de regência: nominal e verbal. Elementos da textualidade: coesão, coerência, clareza, precisão/armadilhas
do texto (ambiguidade e redundância). Semântica e Estilística.
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As demais disposições do Edital 01/2016 continuam inalteradas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital de ratiretificação.
Senhor do Bonfim, 08 de março de 2016.

Presidente da Câmara Municipal de Senhor do Bonfim
Laércio Muniz de Azevêdo

