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ADITIVO Nº03 AO EDITAL DO CONCURSO 

 

1. As inscrições serão prorrogadas até o dia 02 de março de 2018.  

2. Para o cargo de Pedreiro  as duas vagas serão oferecidas para Cadastro de Reserva. 

 

3.  Em face  da quantidade de candidatos inscritos e ausência de espaço suficiente  para 

a realização do concurso e melhor organização do mesmo, as provas serão aplicadas 

em dois domingos, nos dias 01 e 08 de abril de 2018, podendo utilizar espaços nas 

escolas públicas de Itabaiana, cidade vizinha a São José dos Ramos. 

 

4. O conteúdo do programa para o cargo de Arquivista são: LÍNGUA PORTUGUESA: 

Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética (acentuação gráfica, 

crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação e 

subordinação, regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação 

das palavras). Estilística (vícios de Linguagem). CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1 

Planejamento e organização de arquivos: a) aspectos conceituais b) aspectos de formação e 

desenvolvimento de fundos documentais 2 Política e descrição documental 3 Ciclo vital 

dos documentos 4 Tipologia documental em Arquivística 5 Tabela de Temporalidade 6 

Sistemas e métodos de arquivamento 7 Memória e patrimônio documental 8 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED). Racionalização do trabalho. Higiene e 

segurança do trabalho: conceito, importância, condições do trabalho. Técnicas 

administrativas e organizacionais. Delegação de poderes; centralização e descentralização. 

Liderança. Motivação. Comunicação. Redação oficial e técnica. Etiqueta no trabalho. 

Ética. Relações humanas: trabalho em equipe; comunicação interpessoal; atendimento ao 

público. Qualidade no atendimento. Qualidade de vida no trabalho. 

 

SÃO JOSÉ DOS RAMOS, em 23 de fevereiro de 2018. 

 

 

EDUARDO GINDRE CAXIAS LIMA 

PREFEITO 

  

Membro da Comissão de Supervisão e fiscalização do Concurso 
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