
 
 

Prefeitura Municipal de Jarinu/SP 
Concurso Público Edital nº 01/2011 

 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

 

A Prefeita do Município de Jarinu, Estado de São Paulo, por meio da empresa “RBO Assessoria Pública e 
Projetos Municipais”, usando de suas atribuições legais, resolve RETIFICAR o edital de Concurso Público - 
Edital nº 01/2011, publicado no dia 18 de março de 2011, conforme destacado abaixo: 

 
1. No que toca à tabela do item 4, para os cargos de Professor de Educação Física, Psicólogo, 

Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional e Veterinário, alterando a quantidade de questões de Português, 
conforme a tabela abaixo: 
 

Onde se lê: 

Cargos POCB 
Quantidade de questões 

POCE 
Quantidade de questões 

Professor de Educação Física 
Psicólogo 

Psicopedagogo 
Terapeuta Ocupacional 

Veterinário 

 
10 de Português 
05 de Matemática 

 

 

20 de Conhecimentos Área 

 
Lê-se: 

Cargos POCB 
Quantidade de questões 

POCE 
Quantidade de questões 

Professor de Educação Física 
Psicólogo 

Psicopedagogo 
Terapeuta Ocupacional 

Veterinário 

 
 

15 de Português 
05 de Matemática 

 

 

20 de Conhecimentos Área 

 
2. No que toca ao subitem 5.8 (PROVA ESCRITA DISSERTATIVA)  

 
Onde se lê: 

5.8 - Na Prova Dissertativa, o candidato deverá produzir, com base em uma situação-problema, formulada pela 
banca examinadora, um texto que dê solução ao problema apresentado.     

 
 Lê-se: 

5.8 - Na Prova Dissertativa, o candidato deverá produzir, com base em uma situação-problema, formulada pela 
banca examinadora, um texto que dê solução ao problema apresentado. A elaboração da referida situação-
problema terá como fundamentação a abordagem de um dos temas elencados na descrição específica dos 
conteúdos programáticos propostos no Conhecimento da Área de cada cargo. 
 
A prova escrita objetiva será realizada no dia 22 de maio de 2011.  
Os locais e horários serão divulgados nos endereços eletrônicos www.rboconcursos.com.br e 
www.jarinu.sp.gov.br a partir do dia 11 de maio de 2011.  
 
Dessa forma, há de se acatar que permanecem inalteradas as demais condições do edital. 

 
Jarinu, 06 de maio de 2011. 

 
 
 
 

 
Maria de Fátima Moura Lorencini 
Prefeita Municipal de Jarinu/SP 

http://www.rboconcursos.com.br/
http://www.jarinu.sp.gov.br/

