CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 001/2012
2ª retificação publicada em 28/09/2012
____________________________________________________________________________
O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 3ª REGIÃO Bahia – CRP 03 BA, torna pública a 2ª
retificação do Edital nº00/2012 publicado em 27 de agosto de 2012:

IV - DAS INSCRIÇÕES
4.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, bem como o horário de realização das provas objetivas de acordo

com os códigos apresentados no quadro abaixo:
HORÁRIO
CÓDIGOS

MANHA
100, 101, 102, 103, 104, 201 e 204

TARDE
200, 202, 203 e 300

4.3. As inscrições serão realizadas no período de 29 de agosto a 14 de novembro de 2012, exclusivamente
via Internet.
CAPÍTULO VII - DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA
7.1. As provas escritas serão realizadas na cidade de Salvador/BA, na data provável de 13 de janeiro de 2013.
7.1.1 O edital de convocação para a aplicação das provas escritas, contendo data, local e horário, será
publicado nos sites: www.concepcaoconcursos.com.br e www.crp03.org.br
7.1.2. A partir do dia 04 de janeiro de 2013, o candidato deverá acessar o site
www.concepcaoconcursos.com.br e imprimir as informações para conhecimento da data, do horário, do
local e da sala de realização das provas.
ANEXO ÚNICO – Conteúdo Programático
Conhecimentos Específicos 201 - Assistente Administrativo II - Conhecimentos básicos sobre a
origem e desenvolvimento da informática; Hardware; Instalação e manutenção de periféricos:
impressora, teclado e mouse; Sistemas operacionais; Redes locais; Instalação, organização e utilização
de programas aplicativos: Word, excell, power point, Access. Componentes de um computador
(hardware e software). Sistemas de entrada e saída. Sistemas de numeração e codificação. Princípios
de sistemas operacionais. Características dos principais processadores do mercado. Ambientes
Windows (NT, 2000 e XP) e Linux. Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e pastas.
Instalação e configuração de programas e periféricos em microcomputadores. Principais aplicativos
comerciais para: edição de textos, planilhas, apresentações e multimídia. Internet e Intranet. Utilização
de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet. Ferramentas e
aplicativos de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. Conceitos
de protocolos, World Wide Web, organização de informação para uso na Internet, transferência de
informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo, multimídia. Acesso à distância a computadores.
Conceitos de proteção e segurança. Antivírus. Procedimentos, aplicativos e dispositivos para
armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup). Conceitos de organização
e gerenciamento de arquivos e pastas. Redes de Comunicação.
Salvador, 28 de setembro de 2012.
Valter da Mata Filho
Conselheiro Presidente do CRP 03 BA

