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O Município de Água Doce/SC, por meio de seu representante legal, torna público o presente ato para divulgar o que segue: 

 

1. Considerando a constatação de erro de digitação na disciplina de Conhecimentos Gerais, constante no Anexo VI do Edital de Abertura das 
Inscrições, realiza-se a sua correção conforme segue: 
 
PARA: TODOS, EXCETO AGENTE OPERACIONAL, AGENTE OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E MERENDEIRA: 
Conteúdo 1 - Tópicos relevantes e/ou atuais: 1) Informações sobre temas relevantes e/ou da atualidade nas áreas de educação, ecologia, economia, meio 
ambiente, saúde, segurança, sociedade, sustentabilidade. 2) Ética no Serviço Público. Conteúdo 2 - Informática Básica: 1) Informática em Geral: conceitos. 
2) Hardware. 3) Software. 4) Instalação, configuração e utilização: Windows 10 e Pacote Office 2010 e suas respectivas versões posteriores. 5) Noções de 
navegação e segurança na/para Internet. Conteúdo 3 - Legislação: 1) Legislação. 
Referências Bibliográficas: 
- ÁGUA DOCE. Lei Orgânica do Município. 
- ÁGUA DOCE. Lei Municipal nº 015 de 28 de dezembro de 1999. Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município. 
- CERT.BR. Cartilha de Segurança para Internet. Disponível em <http://cartilha.cert.br/>. 
- MICROSOFT CORPORATION. Ajuda integrada e on-line.  
- Publicações e legislações que contemplem os conteúdos listados. 

 
2. O Concurso Público 025/2022 passa a constar com a disposição ora apresentada, ratificadas todas as etapas já concluídas e os demais atos 
publicados e revogadas as disposições em contrário, restando, desde logo, todos os candidatos cientes e compromissados com os termos 
estabelecidos, sob pena de exclusão do certame.  
  
3. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

  

 

 Água Doce/SC, 22 de novembro de 2022. 

  

  

  

 Nelci Fátima Trento Bortolini,  

Prefeita Municipal. 

Registre-se e publique-se.  
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