RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA – ESTÁGIÁRIOS Nº 002/2022
PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Mariana, no uso de suas
atribuições legais e com vistas a aumentar a competitividade e abrangência do Processo
Seletivo Simplificado nº 002/2022 publicado em 29 de Julho de 2022 e, ainda, a fim de
atender as necessidades de outros Departamentos da Câmara, resolve RETIFICAR o
Edital, nos seguintes termos:
1. DAS VAGAS:
Na tabela do Item 3.1 onde estão previstas as vagas para os cursos, bem como os prérequisitos, ficam acrescidas 10 (dez) vagas para os Cursos de Letras e Pedagogia,
conforme abaixo:
CURSOS

Letras/Pedagogia

VAGAS*

10

PRÉ-REQUISITOS
(além
de
matrícula regular)
Estar cursando a partir do 3º
período e possuir boa dominação da
escrita.

2. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:
No item 5: “Das atividades a serem desenvolvidas” fica acrescido o item 5.4 que trata
das vagas para os cursos de Letras/Pedagogia:
5.4 Curso de Letras/Pedagogia:
5.4.1 Auxiliar na redação das atas das reuniões realizadas pela Câmara de Mariana;
5.4.2 Realizar leituras de expedientes de reuniões;
5.4.3 Acompanhar as reuniões e anotar as solicitações eventualmente feitas pelos
participantes;
5.4.4 Revisar as atas de reunião redigidas por outros servidores;
5.4.5 O estagiário será designado para o Departamento de Atas,
3. DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS:
No item 6.5 que trata sobre a composição da prova escrita:
Onde se lê:
“6.5 As provas serão compostas por 30 (trinta) questões de múltipla escolha com
04 (quatro) alternativas cada questão”
Leia-se:
“6.5 As provas serão compostas por 30 (trinta) questões de múltipla escolha com
04 (quatro) alternativas cada questão, exceto para as vagas dos cursos de
Letras/Pedagogia, visto que será aplicada uma prova com 15 (quinze) questões de

múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada questão, e também uma prova
de redação, a fim de que o candidato redija um texto dissertativo.”
4. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Fica acrescido ao Anexo I do Edital, o conteúdo programático para os cursos de
Letras/Pedagogia:
IV – LETRAS/PEDAGOGIA:
LÍNGUA PORTUGUESA: interpretação de texto; ortografia; acentuação; pontuação;
emprego, classificação e flexão das palavras (substantivo, adjetivo, artigo, numeral,
pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e verbo); tempos e modos
verbais; colocação pronominal; significação das palavras (antônimo, sinônimo,
homônimo, parônimo); concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal;
sintaxe; figuras de linguagem; crase; coerência textual; plurais. PROVA DISCURSIVA:
Capacidade de descrever, de forma sintética, precisa e coesa, o material selecionado;
Emprego de formas e estruturas linguísticas de acordo com a norma-padrão da língua
portuguesa.
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 Permanecem mantidas e inalteradas todas as demais disposições contidas no Edital
original e que por esta Retificação não foram alteradas;
5.2 Dúvidas
e
informações
podem
ser
esclarecidas
no
e-mail
controladoria.camarademariana@gmail.com ou processoseletivocmm@gmail.com
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