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Estado de Mato Grosso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

Secretaria Municipal de Administração 

 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 

EDITAL DE CONCURSO Nº 02.01/2011 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
 
 
 
O Prefeito em Exercício do Município de PRIMAVERA DO LESTE, Estado do Mato Grosso, 
Sr. Paulo Eromar Bersch por meio de suas atribuições legais, resolve tornar público a 
retificação do Edital de Concurso Público nº 01.01/2011 referente ao Concurso Público nº 
01/2011. 
 

ONDE SE LÊ: 
2.7.1- Conforme o Decreto Federal n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008, Art. 1º, ficam isentos do 

pagamento da taxa de inscrição neste Concurso Público, realizado no âmbito municipal, os 
candidatos que: 
a - For membro de família de baixa renda, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal – CadÚnico, com renda per capita de até meio salário mínimo ou renda 
familiar mensal de até três salários mínimos; ou 
b - For doador de sangue. 
c) For doador de sangue. 

 

LEIA-SE: 
2.7.1- Conforme o Decreto Federal n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008, Art. 1º, ficam isentos do 

pagamento da taxa de inscrição neste Concurso Público, realizado no âmbito municipal, ao 
candidato que: 
a - For membro de família de baixa renda, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal – CadÚnico, com renda per capita de até meio salário mínimo ou renda 
familiar mensal de até três salários mínimos; ou 
b - For doador de sangue. 
c - For desempregado. 

 
 
 

ONDE SE LÊ: 
6.1.3  – Para os cargos de Controlador Interno (bacharel em ciências contábeis) e Controlador 
Interno (bacharel em Administração de Empresas), a prova escrita será composta de 37 questões 
objetivas e 01 questão dissertativa, abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: 
 
 

LEIA-SE: 
6.1.3  – Para os cargos de Controlador Interno (bacharel em ciências contábeis) e Controlador 
Interno (bacharel em Administração de Empresas), a prova escrita será composta de 38 questões 
objetivas e 01 questão dissertativa, abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: 
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ONDE SE LÊ: 
7.1.5 - Os candidatos ao cargo de Instrutor de Informática, serão avaliados na operação e 
manuseio de computadores, utilizando o software Microsoft Windows XP, em digitações de textos 
utilizando o software Microsoft Word 2003 e planilhas eletrônicas utilizando o software Microsoft 
Excel 2003. 
 
 

LEIA-SE: 
7.1.5 - Os candidatos ao cargo de Instrutor de Informática, serão avaliados na operação e 
manuseio de computadores, utilizando o software Linux, em digitações de textos utilizando a 
ferramenta Writer, planilhas eletrônicas utilizando a ferramenta Calc, ferramenta mozilla firefox e 
apresentação em slides na ferramenta Impress. 
 
As demais disposições do Edital de Concurso Público nº 01.01/2011 permanecem inalteradas. 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Município de PRIMAVERA DO LESTE, Estado do Mato Grosso. 

 
Em 1º de agosto de 2011. 

 

 
 

 ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA          PAULO EROMAR BERSCH 
                 Presidente da Comissão Fiscalizadora                  Prefeito em Exercício  
 

 


