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ERRATA 01 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO torna pública a retificação do Edital de Processo 
Seletivo n° 001/2015, para admissão em caráter de vagas existentes e cadastro de reserva do 
quadro de pessoal, no seguinte Item: 
 

ANEXO II 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA OS CARGOS DA PROVA ESCRITA 
 
ALTERAÇÃO OU ADIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: 
 
3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (a cada Cargo). 
 
3.4 - Operador de Equipamentos II 

1. Técnicas de operação, transporte, estabilização e manuseio dos equipamentos. 
2._Segurança na operação. 3. Inspeção e manutenção diária do equipamento. 4. Conceitos 
básicos e funcionamento de componentes dos equipamentos. 5. Conservação e preservação 
do meio ambiente. 6. Noções de prevenção de acidentes no trabalho. 7. Uso de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs). 8. Regras básicas de comportamento profissional para o 
relacionamento diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. 9. Conhecimentos 
teóricos e práticos relativos à área de atuação, conforme descrição do cargo. Lei 
Complementar Municipal n.º 025/2014. 

3.11 – Professor de Língua Portuguesa. 
Compreensão de textos contemporâneos. 2. Identificação das características de composição e 

de função social de diferentes gêneros de texto. 3. O sistema ortográfico do português – 

emprego de letras. 4. Acentuação gráfica de acordo com o atual Acordo Ortográfico. 5. Sintaxe 

de concordância e de regência nominal e verbal; o fenômeno da crase. 6. Reconhecimento do 

uso significativo dos diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: morfológico, 

sintático, semântico e textual/discursivo). 6.1 Formação de palavras – significado e sentido de 

morfemas. 6.2 Emprego das diferentes classes gramaticais na construção de sentido do texto 

escrito. 6.3 Flexão verbal – valor semântico de tempos, modos e vozes verbais, locuções 

verbais, tempos compostos e formas nominais do verbo. 6.4 Elipse. 6.5 Colocação de termos 

na oração. 6.6 Relações de sentido entre orações e segmentos de texto – conectores que 

conferem coerência e coesão ao texto. 6.7 Emprego dos sinais de pontuação. 7. Conotação e 

denotação – figuras de linguagem. Parâmetros Curriculares Nacionais Língua Portuguesa. 

 
3.12 – Professor de Inglês 

Métodos e abordagens de ensino da língua inglesa e sua relação com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – língua estrangeira. 2. Compreensão de textos: estratégias de leitura; 

conceito de gênero textual e de tipo de texto; leitura e gêneros textuais; identificação dos 

mecanismos que conferem coesão e coerência ao texto; relação texto-contexto. 3. 

Léxicogramática: verbos: tempo, modo e voz; auxiliares modais; ‘phrasal verbs’; substantivos, 

pronomes, artigos, adjetivos possessivos e numerais. Advérbios e preposições expressando 

tempo, modo e lugar; subordinação e coordenação. 4. Discurso: discurso direto, relatado, direto 

livre e relatado livre e sua função comunicativa no texto. 5. Inglês escrito e falado, inclusive nas 

novas tecnologias de comunicação. 

ERMO/SC, em 17 de Abril de 2015. 

 
ANA PAULA NOLA BIZ 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo 
 

Fica homologada a ERRATA 01 do presente EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 
001/2015. 
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