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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011 

 
1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

 
 

O Prefeito Municipal de Ipameri, no uso de suas atribuições legais, torna 
público, para conhecimento dos interessados, a 1ª retificação do Edital de 
Concurso Público nº 001/2011, de acordo com o especificado abaixo: 

 
1 – Fica excluído do Edital nº 001/2011 o cargo de Profissional da Educação 
PEI– (sede) e Profissional da Educação PEI– (Distrito de Domiciano Ribeiro). 
 
1.1 - O candidato já inscrito nos cargos especificados acima, poderá solicitar o 
cancelamento de sua inscrição, bem como o ressarcimento do valor pago, 
através do site www.ebraconconcursos.com.br , (Formulário – RESTITUIÇÃO 
DE VALORES); 
 
1.1.1 – O candidato que optar pela restituição, este valor deverá ser depositado 
pela empresa Ebracon até o 5º (quinto) dia útil após o encerramento das 
inscrições. 
 
1.1.2 – Caso o candidato fique omisso desta retificação o mesmo poderá 
ressarcir o seu valor da inscrição até o  5º (quinto) dia útil após a aplicação do 
concurso. 
 
1.2 – O candidato já inscrito nos cargos especificados acima poderá fazer a 
troca por outro cargo de nível médio, através de Declaração de Troca de Cargo 
constante no site www.ebraconconcursos.com.br (Formulário – DECLARAÇÃO 
DE TROCA DE CARGO); 
 
2 – Fica retificado o cargo de Fiscal que passa a ter o nome de Fiscal de 
Tributos Municipais, conforme Lei 2.283/2003, ficando especificado de acordo 
com a tabela abaixo: 

Cargo FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 
Vagas 02 
Reserva Técnica 06 
PNE - 
Habilitação Mínima Ensino médio completo 
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 570,66 
Provas/Questões/Pontuação Português 

Matemática  
10 Questões 
10 Questões 

100,00 pontos 

Conhecimentos Gerais 
Específica 

10 Questões 
10 Questões 

100,00 pontos 

D
es

cr
iç

ão
 

S
u

m
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ia
 

Examinar os livros fiscais e de escrituração contábil, fazer levantamentos contábeis, fiscalizar 
o pagamento de todos os tributos devidos ao município, expedir autuações fiscais e 
intimações, funcionar junto aos órgãos de fiscalização dentro de sua área de atuação, expedir 
guias de fiscalização e outras atividades pertinentes ao cargo. 
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3 – Fica retificado o cargo de Auxiliar Administrativo (sede do município) e 
Auxiliar Administrativo (Distrito de Domiciano Ribeiro) que passa a ter o 
nome de Auxiliar de Administração (sede do município) e Auxiliar de 
Administração (Distrito de Domiciano Ribeiro), conforme Lei 2.283/2003, 
ficando especificado de acordo com a tabela abaixo: 
 
Cargo AUXILIAR  DE ADMINISTRAÇÃO (Sede do Município) 
Vagas 05 
Reserva Técnica 15 
PNE - 
Habilitação Mínima Ensino médio incompleto 
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 545,00 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Matemática Básica 20 Questões 100,00 pontos 

Prática de digitação - 100,00 pontos 

D
es

cr
iç
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S
u
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Executar trabalhos de digitação, coletar dados para análise, organizar os arquivos, operar 
equipamentos de calcular e informática, redigir correspondências internas, auxiliar em 
licitações e outras atividades correlatas ao cargo. 

 
Cargo AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO (Distrito de Domiciano Ribeiro) 
Vagas 03 
Reserva Técnica 09 
PNE - 
Habilitação Mínima Ensino médio incompleto 
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 545,00 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Matemática Básica 20 Questões 100,00 pontos 

Prática de digitação - 100,00 pontos 

D
es

cr
iç

ão
 

S
u

m
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Executar trabalhos de digitação, coletar dados para análise, organizar os arquivos, operar 
equipamentos de calcular e informática, redigir correspondências internas, auxiliar em 
licitações e outras atividades correlatas ao cargo. 

 
3.1 – Em virtude de tais modificações fica retificado o Conteúdo programático 
para o cargo acima, tendo as seguintes matérias para estudo: 
 

Português 
Nível Médio Incompleto: Interpretação de textos; ortografia, acentuação gráfica; pontuação; crase; 
classe de palavras; concordância nominal e verbal; regência verbal; colocação pronominal.  

Matemática básica 
Nível Médio Incompleto: Sistema de Numeração: operação com números naturais, decimais e 
fracionários; Razão, proporção, regra de três simples, porcentagem e noções de lógica 
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4 – Fica retificado o cargo, vagas, reservas técnicas, PNE, habilitação mínima, 
e descrição sumária de MONITOR DE SALA E DINAMIZADOR DE 
ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES MSDE, de acordo com os quadros 
abaixo que passam a pertencer ao Anexo I do Edital 001/2011: 
 
 
Cargo MONITOR DE SALA E DINAMIZADOR DE ATIVIDADES EXTRA 

CURRICULARES MSDE 
(Sede do Município) 

Vagas 23 
Reserva Técnica 69 
PNE 02 
Habilitação Mínima Ensino Médio completo para a docência na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental primeira fase ou cursando Licenciatura. 
Carga Horária Semanal 20 horas 
Vencimento R$ 593,50 
Provas/Questões/Pontuação Português 

 
20 Questões 
 

100,00 pontos 

Conhecimentos Gerais 
Específica 

10 Questões 
10 Questões 

100,00 pontos 

D
es
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u
m

ár
ia

 

Exerce atividades docentes na Educação Infantil e ministra aulas das disciplinas componentes 
dos currículos do Ensino Fundamental, primeira e segunda fase presencial, na modalidade à 
distância e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos e outros conhecimentos básicos, 
elaborando planos de curso e de aula; preparando e selecionando material didático; 
elaborando, aplicando e corrigindo testes e trabalhos escolares para assegurar a formação do 
aluno. Exerce também atividades extracurriculares através de atividades artísticas, 
trabalhando temas transversais de forma interdisciplinar, como também desempenhando 
atividades de apoio e suporte pedagógico e acompanhamento individualizado aos alunos. 
Será supervisionado por um Professor ocupante dos Cargos PE II, PE III, PE IV ou PE V. 

 
 
Cargo MONITOR DE SALA E DINAMIZADOR DE ATIVIDADES EXTRA 

CURRICULARES MSDE 
(Distrito de Domiciano Ribeiro) 

Vagas 08 
Reserva Técnica 24 
PNE - 
Habilitação Mínima Ensino Médio completo para a docência na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental primeira fase ou cursando Licenciatura. 
Carga Horária Semanal 20 horas 
Vencimento R$ 593,50 
Provas/Questões/Pontuação Português 

 
20 Questões 
 

100,00 
pontos 

Conhecimentos Gerais 
Específica 

10 Questões 
10 Questões 

100,00 
pontos 

D
es
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iç

ão
 S

u
m
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Exerce atividades docentes na Educação Infantil e ministra aulas das disciplinas 
componentes dos currículos do Ensino Fundamental, primeira e segunda fase presencial, na 
modalidade à distância e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos e outros 
conhecimentos básicos, elaborando planos de curso e de aula; preparando e selecionando 
material didático; elaborando, aplicando e corrigindo testes e trabalhos escolares para 
assegurar a formação do aluno. Exerce também atividades extracurriculares através de 
atividades artísticas, trabalhando temas transversais de forma interdisciplinar, como também 
desempenhando atividades de apoio e suporte pedagógico e acompanhamento 
individualizado aos alunos. Será supervisionado por um Professor ocupante dos Cargos PE 
II, PE III, PE IV ou PE V. 
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Cargo MONITOR DE SALA E DINAMIZADOR DE ATIVIDADES EXTRA 

CURRICULARES MSDE 
(Distrito de Santo Antônio de Cavalheiro) 

Vagas 01 
Reserva Técnica 03 
PNE - 
Habilitação Mínima Ensino Médio completo para a docência na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental primeira fase ou cursando Licenciatura. 
Carga Horária Semanal 20 horas 
Vencimento R$ 593,50 
Provas/Questões/Pontuação Português 

 
20 Questões 
 

100,00 pontos 

Conhecimentos Gerais 
Específica 

10 Questões 
10 Questões 

100,00 pontos 

D
es

cr
iç

ão
 S

u
m
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ia

 

Exerce atividades docentes na Educação Infantil e ministra aulas das disciplinas 
componentes dos currículos do Ensino Fundamental, primeira e segunda fase presencial, na 
modalidade à distância e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos e outros 
conhecimentos básicos, elaborando planos de curso e de aula; preparando e selecionando 
material didático; elaborando, aplicando e corrigindo testes e trabalhos escolares para 
assegurar a formação do aluno. Exerce também atividades extracurriculares através de 
atividades artísticas, trabalhando temas transversais de forma interdisciplinar, como também 
desempenhando atividades de apoio e suporte pedagógico e acompanhamento 
individualizado aos alunos. Será supervisionado por um Professor ocupante dos Cargos PE 
II, PE III, PE IV ou PE V. 

 
4.1 – Em virtude de tais modificações fica retificado o Conteúdo programático 
para o cargo acima, tendo as seguintes matérias para estudo: 
 

Português 
Nível Médio: Interpretação de textos; ortografia, acentuação gráfica; pontuação; crase; classe de 
palavras; concordância nominal e verbal; regência verbal; colocação pronominal; estrutura das 
palavras; figuras de linguagem; níveis da linguagem.  

Conhecimentos Gerais 
Nível Médio: Atualidades do Brasil e do mundo.  Assuntos ligados ao cotidiano e atualidade nas 
áreas: educação, econômica, cientifica, tecnológica, política, cultural, esportiva, saúde, meio ambiente 
e social do município, de Goiás e do Brasil. Conhecimentos dos aspectos Geográficos e históricos do 
município, de Goiás e do Brasil. Ética. Noções de Cidadania, Higiene e Saúde.  

Específica 
Monitor de Sala e Dinamizador de Atividades Extra Curriculares MSDE: Reflexões sobre 
alfabetização: concepções de linguagem e escrita. Origem da escrita e sua apropriação pela criança. 
Letramento. As relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula; a metodologia nas áreas do 
conhecimento; a importância do jogo na educação; a língua escrita numa perspectiva interacionista; 
LDB (Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional) n.º 9.394/96; PCN (Parâmetros Curriculares 
Nacionais) para o Ensino Fundamental e para a Educação Infantil. Temas transversais em educação; 
a construção do conhecimento na escola; pedagogia de projetos e referenciais curriculares nacionais 
para a educação infantil. Avaliação. Projeto Pedagógico. Projeto Didático. Educação Inclusiva. 
Sistema de Numeração. Operações com números naturais decimais e fracionários. Razão. Proporção. 
Regra de três simples. Porcentagem. Noções de Lógica. 
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4.2 - O candidato já inscrito nos cargos especificados no item 4, se não 
concordar com a retificação acima, poderá solicitar o cancelamento de sua 
inscrição, bem como o ressarcimento do valor pago, através do site 
www.ebraconconcursos.com.br , (Formulário – RESTITUIÇÃO DE VALORES); 
 
4.2.1 – O candidato que optar pela restituição, este valor deverá ser depositado 
pela empresa Ebracon até o 5º (quinto) dia útil após o encerramento das 
inscrições. 
 
4.2.2 – Caso o candidato fique omisso desta retificação o mesmo poderá 
ressarcir o seu valor da inscrição até o 5º (quinto) dia útil após a aplicação do 
concurso. 
 
4.3 – O candidato já inscrito nos cargos especificados acima poderá fazer a 
troca por outro cargo de nível médio, através de Declaração de Troca de Cargo 
constante no site www.ebraconconcursos.com.br (Formulário – DECLARAÇÃO 
DE TROCA DE CARGO); 
 
5 – Fica retificado o cargo e habilitação mínima do PROFISSIONAL DA 
EDUCAÇÃO PEII – PEDAGOGIA (Sede do Município), PROFISSIONAL DA 
EDUCAÇÃO PEII – PEDAGOGIA (Distrito de Domiciano Ribeiro) e 
PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO PEII – PEDAGOGIA (Distrito de Santo 
Antônio de Cavalheiro) que passa a ter o nome de PE II Professor de 
Educação Infantil e primeira fase do Ensino Fundamental (Sede do 
Município), PE II Professor de Educação Infantil e primeira fase do Ensino 
Fundamental (Distrito de Domiciano Ribeiro) e PE II Professor de 
Educação Infantil e primeira fase do Ensino Fundamental (Distrito de 
Santo Antônio de Cavalheiro) conforme Lei 2.817/2011, ficando especificado 
de acordo com as tabelas abaixo que passam a pertencer ao Anexo I do Edital 
001/2011: 
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Cargo PE II PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIRA FASE 

DO ENSINO FUNDAMENTAL (Sede do Município) 
Vagas 19 
Reserva Técnica 60 
PNE 01 
Habilitação Mínima Normal Superior ou Ensino Superior em Pedagogia, conforme registro 

no MEC 
Carga Horária Semanal 20 horas 
Vencimento R$ 771,50 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Específica Pedagogia 08 Questões  
100,00 pontos Matemática 

Básica 
02 Questões 

Conhecimentos 
Pedagógicos 

10 Questões 

D
es

cr
iç

ão
 

S
u

m
ár

ia
 

Exerce atividades docentes e ministra aulas na Educação Infantil, ministra aulas das disciplinas 
componentes dos currículos do Ensino Fundamental primeira fase  na modalidade presencial, 
na modalidade à distância e na Educação de Jovens e Adultos primeira etapa e outros 
conhecimentos básicos, elaborando planos de curso e de aula; preparando e selecionando 
material didático; elaborando, aplicando e corrigindo testes e trabalhos escolares para 
assegurar a formação do aluno. 

 
 
Cargo PE II PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIRA FASE 

DO ENSINO FUNDAMENTAL (Distrito de Domiciano Ribeiro) 
Vagas 14 
Reserva Técnica 45 
PNE 01 
Habilitação Mínima Normal Superior ou Ensino Superior em Pedagogia, conforme registro 

no MEC 
Carga Horária Semanal 20 horas 
Vencimento R$ 771,50 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Específica Pedagogia 08 Questões 100,00 pontos 
Matemática 
Básica 

02 Questões 

Conhecimentos 
Pedagógicos 

10 Questões 

D
es

cr
iç

ão
 

S
u
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Exerce atividades docentes e ministra aulas na Educação Infantil, ministra aulas das disciplinas 
componentes dos currículos do Ensino Fundamental primeira fase  na modalidade presencial, 
na modalidade à distância e na Educação de Jovens e Adultos primeira etapa e outros 
conhecimentos básicos, elaborando planos de curso e de aula; preparando e selecionando 
material didático; elaborando, aplicando e corrigindo testes e trabalhos escolares para 
assegurar a formação do aluno. 
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Cargo PE II PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIRA FASE 
DO ENSINO FUNDAMENTAL (Distrito de Santo Antônio de 
Cavalheiro) 

Vagas 03 
Reserva Técnica 09 
PNE - 
Habilitação Mínima Normal Superior ou Ensino Superior em Pedagogia, conforme registro 

no MEC 
Carga Horária Semanal 20 horas 
Vencimento R$ 771,50 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Específica Pedagogia 08 Questões  
100,00 pontos Matemática 

Básica 
02 Questões 

Conhecimentos 
Pedagógicos 

10 Questões 

D
es

cr
iç

ão
 

S
u

m
ár

ia
 

Exerce atividades docentes e ministra aulas na Educação Infantil, ministra aulas das disciplinas 
componentes dos currículos do Ensino Fundamental primeira fase  na modalidade presencial, 
na modalidade à distância e na Educação de Jovens e Adultos primeira etapa e outros 
conhecimentos básicos, elaborando planos de curso e de aula; preparando e selecionando 
material didático; elaborando, aplicando e corrigindo testes e trabalhos escolares para 
assegurar a formação do aluno. 

 
5.1 - O candidato já inscrito nos cargos especificados no item 5, se não 
concordar com a retificação acima, poderá solicitar o cancelamento de sua 
inscrição, bem como o ressarcimento do valor pago, através do site 
www.ebraconconcursos.com.br , (Formulário – RESTITUIÇÃO DE VALORES); 
 
5.1.1 – O candidato que optar pela restituição, este valor deverá ser depositado 
pela empresa Ebracon até o 5º (quinto) dia útil após o encerramento das 
inscrições. 
 
5.1.2 – Caso o candidato fique omisso desta retificação o mesmo poderá 
ressarcir o seu valor da inscrição até o 5º (quinto) dia útil após a aplicação do 
concurso. 
 
5.3 – O candidato já inscrito nos cargos especificados acima poderá fazer a 
troca por outro cargo de nível médio, através de Declaração de Troca de Cargo 
constante no site www.ebraconconcursos.com.br (Formulário – DECLARAÇÃO 
DE TROCA DE CARGO); 
 
 
6- Fica retificado o cargo de PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO PEII – LINGUA 
PORTUGUESA E LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS (Letras) (Distrito de 
Santo Antônio de Cavalheiro)  que passa a ter denominações de 
licenciaturas separadas conforme Lei 2.817/2011, ficando especificado de 
acordo com as tabelas abaixo que passam a pertencer ao Anexo I do Edital 
001/2011: 
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Cargo PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO PEII – LINGUA PORTUGUESA  
(Distrito de Santo Antônio de Cavalheiro) 

Vagas 01 
Reserva Técnica 03 
PNE - 
Habilitação Mínima Formação Superior em curso de licenciatura plena em Letras com 

Habilitação em Português, conforme registro no MEC, para docência na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental 1ª e 2ª fase e na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos para a 2ª etapa. 

Carga Horária Semanal 20 horas 
Vencimento R$ 771,50 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Específica Língua Portuguesa 10 questões  
100,00 pontos Conhecimentos 

Pedagógicos 
10 Questões 

D
es
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iç
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S
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Exerce atividades docentes e ministra aulas das disciplinas componentes dos currículos do Ensino 
Fundamental, primeira e segunda fase presencial, na modalidade à distância e na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos e outros conhecimentos básicos, elaborando planos de curso e de 
aula; preparando e selecionando material didático; elaborando, aplicando e corrigindo testes e 
trabalhos escolares para assegurar a formação do aluno.  
 
 

Cargo PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO PEII – LINGUA ESTRANGEIRA - 
INGLÊS  
(Distrito de Santo Antônio de Cavalheiro) 

Vagas 01 
Reserva Técnica 03 
PNE - 
Habilitação Mínima Formação Superior em curso de licenciatura plena em Letras com 

Habilitação em Inglês, conforme registro no MEC, para docência na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental 1ª e 2ª fase e na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos para a 2ª etapa. 

Carga Horária Semanal 20 horas 
Vencimento R$ 771,50 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Específica Língua Inglesa 10 questões  
100,00 pontos 

Conhecimentos 
Pedagógicos 

10 Questões 

D
es
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iç

ã
o

 
S
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Exerce atividades docentes e ministra aulas das disciplinas componentes dos currículos do Ensino 
Fundamental, primeira e segunda fase presencial, na modalidade à distância e na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos e outros conhecimentos básicos, elaborando planos de curso e de 
aula; preparando e selecionando material didático; elaborando, aplicando e corrigindo testes e 
trabalhos escolares para assegurar a formação do aluno 
 
6.1 - O candidato já inscrito nos cargos especificados no item 6, se não 
concordar com a retificação acima, poderá solicitar o cancelamento de sua 
inscrição, bem como o ressarcimento do valor pago, através do site 
www.ebraconconcursos.com.br , (Formulário – RESTITUIÇÃO DE VALORES); 
 



Estado de Goiás 
Prefeitura Municipal de Ipameri 

Poder Executivo 
 

6.1.1 – O candidato que optar pela restituição, este valor deverá ser depositado 
pela empresa Ebracon até o 5º (quinto) dia útil após o encerramento das 
inscrições. 
 
6.1.2 – Caso o candidato fique omisso desta retificação o mesmo poderá 
ressarcir o seu valor da inscrição até o 5º (quinto) dia útil após a aplicação do 
concurso. 
 
3.3 – O candidato já inscrito nos cargos especificados acima poderá fazer a 
troca por outro cargo de nível médio, através de Declaração de Troca de Cargo 
constante no site www.ebraconconcursos.com.br (Formulário – DECLARAÇÃO 
DE TROCA DE CARGO); 
 
7 – Fica Retificado o vencimento do cargo de ASSISTENTE TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO, de acordo com a tabela abaixo: 
 

Cargo ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
Vagas 03 
Reserva Técnica 09 
PNE - 
Habilitação Mínima Nível Superior Completo 
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 1.200,00 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Específica 20 Questões 100,00 pontos 

D
es

cr
iç

ão
 

S
u

m
ár

ia
 

Tratar documentos; preencher documentos; preparar relatórios, formulários e planilhas; acompanhar 
processos administrativos; atender munícipes; executar rotinas de apoio na área de recursos 
humanos; prestar apoio logístico; prospectar munícipes; acompanhar desempenho das atividades do 
município. 

 
7.1 - O candidato já inscrito nos cargos especificados no item 7, se não 
concordar com a retificação acima, poderá solicitar o cancelamento de sua 
inscrição, bem como o ressarcimento do valor pago, através do site 
www.ebraconconcursos.com.br , (Formulário – RESTITUIÇÃO DE VALORES); 
 
7.1.1 – O candidato que optar pela restituição, este valor deverá ser depositado 
pela empresa Ebracon até o 5º (quinto) dia útil após o encerramento das 
inscrições. 
 
7.1.2 – Caso o candidato fique omisso desta retificação o mesmo poderá 
ressarcir o seu valor da inscrição até o 5º (quinto) dia útil após a aplicação do 
concurso. 
 
7.3 – O candidato já inscrito nos cargos especificados acima poderá fazer a 
troca por outro cargo de nível médio, através de Declaração de Troca de Cargo 
constante no site www.ebraconconcursos.com.br (Formulário – DECLARAÇÃO 
DE TROCA DE CARGO); 
 



Estado de Goiás 
Prefeitura Municipal de Ipameri 

Poder Executivo 
 

8 - Para todos os efeitos legais, fica reaberto o prazo de inscrições no período 
de 17 (dezessete) de outubro de 2011 até as 23 horas e 59 minutos do dia 
07 (sete) de novembro de 2011. 
 
9- Os demais itens que compõem o Edital nº. 01/2011 e que não foram objeto 
desta Retificação, permanecem inalterados. 
 
 

Ipameri, 11 de outubro de 2011 

 

 

 

 

WILSON GERALDO SUGAI 
Prefeito Municipal 

 
 


