CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRFSP
PROCESSO SELETIVO/CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2011 PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL SUPERIOR
EDITAL nº 03/2011 DO PROCESSO SELETIVO/CONCURSO PÚBLICO nº 01/2011 – CRF‐SP, DE 01 DE ABRIL DE 2011
RETIFICAÇÃO
O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF‐SP, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas
neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA a retificação do
Edital nº 01/2011, de 01 de abril de 2011, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital
supracitado.
1. Alterar o Item “Noções de Informática (Nível Médio)”, constante do “ANEXO II ‐ Conteúdo Programático” do Edital nº 01/2011 do
Processo Seletivo/Concurso Público 01/2011, que passa a ter a seguinte redação:
NÍVEL MÉDIO ‐ NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Microsoft
Word 2002/2003/2007/2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas,
marcadores simbólicos e numéricos, e tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, numeração de páginas, legendas,
índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. Microsoft Excel 2002/2003/2007/2010: estrutura básica das
planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros,
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numeração de páginas, obtenção de dados externos,
classificação. Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007/2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações régua,
guias cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação,
animação e transição. Microsoft Windows XP/VISTA/7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos
Microsoft Office 2002/2003/2007/2010. Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas.
2. Alterar o Item “Conhecimentos Específicos Analista de Suporte (Nível Superior)”, constante do “ANEXO II ‐ Conteúdo Programático”
do Edital nº 01/2011 do Processo Seletivo/Concurso Público 01/2011, que passa a ter a seguinte redação:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ANALISTA DE SUPORTE: Instalações e manutenção de computadores (software e hardware); Sistemas
operacionais Windows 2003, XP, Vista e 7; conhecimentos avançados do pacote MS Office 2002/2003/2007/2010; Procedimento de
backup; Noções de Banco de Dados SQL; Firewall; Noções de Microsoft Exchange; Software Antivírus (corporativo), ISA Server; Exchange
2003 e Política de Segurança de arquivos: Internet e transferência de arquivos.
São Paulo/SP, 18 de maio de 2011.
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF‐SP
Raquel Cristina Delfini Rizzi Grecchi
Presidente
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