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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETÁ 
EDITAL Nº002 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019 

 
 
 
 

RETIFICAÇÂO I 
 
 
 
O Diretor João Batista Coelho de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

Retificação I ao Edital nº 002, de 04 de setembro de 2019, mediante as normas e condições contidas neste 
Edital. 

 
1. No item 5.1.1, no quadro referente ao emprego de ADVOGADO, onde se lê: “Legislação Especial”, 

leia-se: “Legislação Municipal”.  
 
2. No Anexo I – Conteúdo Programático, no conteúdo de conhecimento específicos ao emprego de 

ADVOGADO, onde se lê: “PROCESSO DO TRABALHO”, leia-se “DIREITO PROCESSUAL DO 
TRABALHO”. 

 
3. No Anexo I – Conteúdo Programático, os conteúdos previstos para “CONHECIMENTOS 

COMUNS -  Cargos do Grupo V” passam a viger nos seguintes termos: 
 
 

CONHECIMENTOS COMUNS – Empregos do Grupo V 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, interpretação e compreensão de textos. A significação das palavras no 
texto. Emprego das classes de palavras. Pontuação. Acentuação gráfica. Ortografia. Fonética e fonologia. 
Termos essenciais da oração. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e quanto à 
disposição da sílaba tônica. Tempos e modos verbais. Reescrita de frases. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. 
Conjuntos numéricos. Equações do 1º e 2º graus. Sistemas de equações. Criptografia. Conjuntos; as 
relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. 
Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de Três. Porcentagem. Probabilidade. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, 
economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 
segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível municipal, regional, nacional e 
internacional.  

 
 

 4. Ficam incluídos ao Anexo I – Conteúdo Programático, os seguintes conteúdos:  
 
 
 4.1 Para os empregos pertencentes ao Grupo VI:  
 
 

CONHECIMENTOS COMUNS – Empregos do Grupo VI 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; Estabelecer 
relações entre sequência de fatos ilustrados; Conhecimento da língua: ortografia, acentuação gráfica, 
pontuação, masculino e feminino, antônimo e sinônimo, diminutivo, aumentativo e divisão silábica.  
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RACIOCÍNIO LÓGICO: Raciocínio verbal; Raciocínio sequencial (sequências lógicas envolvendo números, 
letras e figuras. ); Raciocínio Espacial e Raciocínio Temporal. Comparações. Calendários. Numeração. 
Contagem, medição, avaliação e quantificação. Simetria.  Questões envolvendo o entendimento das 
estruturas lógicas de relações entre pessoas, lugares, coisas ou eventos; problemas sobre as quatro 
operações fundamentais da matemática.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, 
economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, 
segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível municipal, regional, nacional e 
internacional.  

 
 
4.2 Para os empregos pertencentes aos Grupos II, III e IV: 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conhecimentos básicos de microcomputadores PC – Hardware. Noções de 
Sistemas Operacionais. MS-DOS. Noções de sistemas de Windows. Noções do processador de texto MS-
Word para Windows. Noções da planilha de cálculo MS-Excel. Noções básicas de Banco de dados. 
Comunicação de dados. Conceitos Gerais de Equipamentos e Operacionalização. Conceitos básicos de 
Internet. 

 
 
5. As alterações desta Retificação entram em vigor na data de sua publicação.  
 
 
Registra-se, publique-se e cumpra-se,  
 
Guaratinguetá, 18 de setembro de 2019.  
 

 
João Batista Coelho de Oliveira 

Diretor Geral 


