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ADITIVO Nº 01 AO EDITAL Nº 001/2020, 

EXCLUI E ACRESCENTAM NOVOS CARGOS 

E VAGAS E FAZ RETIFICAÇÕES.  

 

 

1. A vaga de Fiscal de Tributos está excluída do Edital. 

 

1.1.  Os candidatos que se inscreveram e efetuaram os pagamentos dos valores de inscrição 

neste cargo terão seus valores devolvidos.  

 

2. Estão incluídos e acrescidos ao Edital os seguintes cargos e obedecendo a distribuição de 

quantidade e os requisitos mínimos com as seguintes especificações:  

 

        CARGO 
REQUISITOS 

MÍNIMOS 

VENCIMENTOS 

INICIAIS 

(R$) e Jornada de 

Trabalho 
Total AC PNE 

AGENTE DE ENDEMIAS 
01 vaga para Sede 
01 vaga para Distrito Taques 
 
 

 Ensino Médio Completo. 
1.200,00 c/Jornada 

Semanal: 40 horas. 
02 02 - 

GUARDA MUNICIPAL  Ensino Médio Completo. 
1.200,00 c/Jornada 

Semanal: 40 horas. 
02 02 - 

 

2.1. Para o cargo de GUARDA MUNICIPAL será considerado o candidato aprovado com nota 

igual ou superior a 50 (cinquenta pontos). 

2.2. Serão convocados para o Curso de Formação Preparatório de GUARDA MUNICIPAL os 

candidatos que estiverem classificados com melhores notas na quantidade, de 3 (três) vezes das 

vagas oferecidas neste edital.  

2.3. Os candidatos irão realizar o Curso de Formação Preparatório de GUARDA MUNICIPAL, 

de caráter eliminatório. A convocação para este Curso Preparatório dar-se-á após a 

homologação final do concurso. 

 

3. Fica acrescido no cargo de Professor de Inglês: a habilitação em Inglês nos requisitos 

mínimos.  

 

4. Ficam acrescido e alterado no Cargo de Coordenador Pedagógico os requisitos mínimos 

para: possuir o Curso Superior em Pedagogia e uma Pós Graduação na área de Educação.  



 

5. Fica alterado no Cargo de Motorista- 02 vagas para Categoria “B” e 02 vagas para 

Categoria “D”.  

 

5.1.  Os candidatos que já tinham realizados as suas inscrições provisórias devem se 

reinscrevem e optarem pela categoria disponível.  

 

5.2. A vaga destinada a PNE será para Motorista Categoria “B”.  

 

6. O Cargo de Assistente Social tem sua carga horária modificada para 30 (trinta) horas.  

 

7. Fica retificado no Capítulo II do Edital, item 2.7.6 e no item 3.5, que a data levada em 

consideração é a data de 03 de abril de 2020.  

 

 

8. Ficam retificados nos Conteúdos Programáticos dos cargos de Auxiliar de Serviços 

urbanos e Motorista/Operador de Máquinas, onde se lê a palavra “Pernambuco”, leia-se 

“Paraíba”.  

  

9. Para os cargos de Guarda Municipal e Agentes de Endemias o número de questões e a 

pontuação de cada questão obedecem ao seguinte quadro abaixo. 

CARGO  PROVAS  N° DE  
QUESTÕES  

TOTAL DE 

PONTOS  

 

 

 

Guarda Municipal 

Língua Portuguesa  

 

10  40  

Matemática  

 

10  30  

Conhecimentos 

Gerais  

 

5  15  

Informática  5  15  

Agente de Endemias  

Língua Portuguesa 

 

10  

 

30  

 
 

Conhecimentos  
Específicos  

 

20  

 

70  

 

10. O programa para o cargo de Guarda Municipal é o seguinte: 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 1- Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; 2- 

Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados; 3- Conhecimento da língua: a) ortografia, b) 

acentuação gráfica, c) pontuação, d) masculino e feminino, e) antônimo e sinônimo, f) diminutivo e 

aumentativo. MATEMÁTICA: 1-números inteiros; 2-operação com números naturais e fracionais; 3- 

proporção; 4-regra de três simples; 5-porcentagem; 6-problemas envolvendo as quatro operações (adição, 

subtração, divisão, multiplicação. CONHECIMENTOS GERAIS: Domínio de tópicos atuais, 

relevantes e amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais como: Ciências, Política, Economia, 

História e Geografia do Brasil, do Estado da Paraíba e do Município de Poço Dantas. 

CONHECIMENTOS INFORMÁTICA: 1. Conhecimento dos aplicativos e dos recursos do MS-Office; 

2. Conhecimento em ambiente de Sistema Operacional Windows 10; 3. Conhecimentos básicos gerais de 

Tecnologia da Informação, fundamentos de computadores; 4. História da evolução de computadores e do 

hardware de computadores, estrutura de computadores, infraestrutura de computadores, e manipulação de 

arquivos de dados; 5. Conhecimento de hardware, componentes internos e externos de computadores, 

processadores, memória primária, memória secundária, dispositivos de entrada e saída, barramentos, 

montagem, configuração; 6. Conhecimento de redes de comunicação de dados: modelo TCP/IP, 



Topologias de Rede, Tipos de Rede, Sistemas Operacionais de Redes, Problemas Típicos de Redes e 

configuração de redes de computadores; 7. Conhecimento de Segurança da Informação, Vírus de 

computadores, Antivírus de computadores, Invasões, Firewall e Criptografia de dados; 8. Conhecimento 

de Rede de Computadores e comunicação de dados, Telecomunicações, Meios Físicos para Transmissão 

de dados, Comunicação de dados Remotamente, Internet, Intranet, Extranet, Proxi, Rede LAN, MAN e 

WAN.  

 

11. O programa para o cargo de Agente de Endemias é o que se segue. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 1- Leitura e compreensão de textos, informações de pequenos textos; 2- 

Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados; 3- Conhecimento da língua: a) ortografia, b) 

acentuação gráfica, c) pontuação, d) masculino e feminino, e) antônimo e sinônimo, f) diminutivo e 

aumentativo. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Epidemiologia. Endemias, epidemias e 

pandemias. Etiologia, ciclo de transmissão, prevenção e controle das seguintes doenças: Dengue, Zika 

vírus, Chikungunya, Febre Amarela, Cólera, Hepatite, Leptospirose, Pediculose, Escabiose, Febre 

Tifoide, Tuberculose, Hanseníase, Raiva e Leishmaniose. Ações da vigilância sanitária no controle de 

vetores. Noções Básicas sobre Zoonoses. Normas de Segurança no Trabalho. Impactos ambientais 

decorrentes das atividades industriais e agrárias, da extração mineral e dos serviços urbanos. 

Saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem 

urbana).  

 

 

 

 

Poço Dantas-PB, em 20 de março de 2020. 

 

PREFEITO 

 

Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso 

 

Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso 

 

Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso 
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