RETIFICAÇÃO N° 03 AO EDITAL N° 001/2015
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAURILÂNDIA (GO) PARA PROVIMENTO DE CARGOSEFETIVOS
EDITAL INFORMATIVO 001/2015.

Da Isenção da Taxa de Inscrição

3.6 Terá direito a isenção de pagamento da taxa de inscrição o candidato
economicamente hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal – CadÚnico e declarar que é membro de família de baixa renda, assim
compreendida aquela que possua renda per capita de até meio salário mínimo ou aquela que
possua renda familiar mensal de até 03 (três) salários mínimos, nos termos do Decreto Federal
nº 6.135, de 26 de Junho de 2007.
3.7 O requerimento de isenção da taxa deverá ser feito no próprio formulário de inscrição em
campo específico preenchido pelo candidato, devendo, obrigatoriamente, ser informado o
Número de Identificação Social - NIS e outros dados do cadastramento no CadÚnico.
3.8 A Comissão Especial do Concurso Público ou a instituição responsável pelo certame
verificará perante o órgão gestor do CadÚnico do Município ou do Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate a Fome a veracidade das informações prestadas pelo
candidato para fins de confirmação do pedido de isenção.
3.9. O formulário de pedido de isenção deverá ser preenchido e encaminhado juntamente com
o comprovante de Número de Identificação Social – NIS para contato@sigmapesquisas.com.br
até o dia 08 de junho de 2015

ONDE SE LÊ
5.ENSINO SUPERIOR
CARGOS: FISIOTERAPEUTA; PROFESSOR DE LETRAS; PROFESSOR DE MATEMÁTICA;
PROFESSOR DE PEDAGOGIA-ENSINO FUNDAMENTAL; PROFESSOR PIII; PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

LINGUA PORTUGUESA: Leitura e Análise de texto - compreensão de texto, significado contextual
das palavras e expressões. Figuras de sintaxe, de palavras e de pensamento. Formação das
palavras: derivação, composição e outros. Fonologia - acentuação, ortografia, encontros
consonantais; Dígrafos; Morfologia - Classes gramaticais uso e emprego. Sintaxe - introdução a
sintaxe (frase, oração e período) Termos integrantes e acessórios da oração. Vocativo.
Classificação de orações coordenadas e subordinadas. Concordância Verbal e Nominal, Regência
Verbal e Nominal.

Consultoria e Pesquisas

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: Concepções de criança, infância e educação infantil: evolução
histórica. Função atual da Educação Infantil: educar-cuidar –formação pessoal e social da criança
na creche e na pré-escola - direito da criança e etapa inicial da Educação Básica. Processos de
aprendizagem e desenvolvimento humano – perspectivas interacionistas: papel do meio
sociocultural (do adulto) no desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor da criança. A
brincadeira, a linguagem e o movimento como dimensões do desenvolvimento infantil.

LEIA-SE
5.ENSINO SUPERIOR
CARGOS: FISIOTERAPEUTA; PROFESSOR DE LETRAS; PROFESSOR DE MATEMÁTICA;
PROFESSOR DE PEDAGOGIA-ENSINO FUNDAMENTAL; PROFESSOR PIII; PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

LINGUA PORTUGUESA: Leitura e Análise de texto - compreensão de texto, significado contextual
das palavras e expressões. Figuras de sintaxe, de palavras e de pensamento. Formação das
palavras: derivação, composição e outros. Fonologia - acentuação, ortografia, encontros
consonantais; Dígrafos; Morfologia - Classes gramaticais uso e emprego. Sintaxe - introdução a
sintaxe (frase, oração e período) Termos integrantes e acessórios da oração. Vocativo.
Classificação de orações coordenadas e subordinadas. Concordância Verbal e Nominal, Regência
Verbal e Nominal.
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (EXCETO PARA FISIOTERPEUTAS): Concepções de criança,
infância e educação infantil: evolução histórica. Função atual da Educação Infantil: educar-cuidar
–formação pessoal e social da criança na creche e na pré-escola - direito da criança e etapa inicial
da Educação Básica. Processos de aprendizagem e desenvolvimento humano – perspectivas
interacionistas: papel do meio sociocultural (do adulto) no desenvolvimento cognitivo, afetivo e
psicomotor da criança. A brincadeira, a linguagem e o movimento como dimensões do
desenvolvimento infantil.

Consultoria e Pesquisas

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO
Edital Nº 001/2015
ANEXO VII
MODELO DE REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

Eu, ________________________________________________________________,
CPF__________________ candidato(a) ao cargo de ________________________
do Processo Seletivo Público nº 001/2014, da Prefeitura Municipal de MAURILÂNDIA – GO,
venho REQUERER a isenção da taxa de inscrição visto que, no momento estou em condição de
hipossuficiência, sem ter condições de arcar com a referida taxa, sem prejuízo do meu sustento
pessoal e de minha família, o que declaro sob as penas da lei.
(

)

Declaro

ser

portador

do

cartão

de

benefício

do

programa

social

__________________________ de nº ___________________________, conforme cópia
anexa.
( ) Declaro não ser beneficiário de nenhum programa social, no entanto estou juntando para
comprovar meu estado de hipossuficiência os seguintes documentos:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Data: ___________/__________/_________

Consultoria e Pesquisas

____________________________________
Assinatura do Candidato(a)

Consultoria e Pesquisas

