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ESTADO DE BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS 
 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012. 
 
A Comissão Fiscalizadora do Concurso Público do Município de Sebastião Laranjeiras-Bahia torna público a RETIFICAÇÃO DO 
EDITAL 01/2012, para a realização de Concurso Público destinado a seleção de candidatos para o preenchimento de vagas no 
Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e 
subitens do edital supracitado. 
 
 
1. Retificar onde se lê: 
 
Aux. de Abast. de Água, Aux. de Serv. Gerais, Gari, Porteiro e Vigilante/Guarda: 
 

Item TÍTULO 
Pontos 
Títulos 

Máximo de 
Pontuação 

por item 

A 
Experiência Profissional em Serviço Público, estando relacionado diretamente com a 
função a ser desempenhada no cargo que concorre, até o limite de 05 (cinco) anos para 
efeito de pontuação, desde que comprovada de acordo com item 7.1 e seus subitens.  

1 ponto 
por ano 

5,0 

TOTAL 5,0 
 
deve se lê: 
 
Aux. de Abast. de Água, Aux. de Serv. Gerais, Gari, Porteiro, Vigilante/Guarda e Motoristas: 
 

Item TÍTULO 
Pontos 
Títulos 

Máximo de 
Pontuação 

por item 

A 
Experiência Profissional em Serviço Público, estando relacionado diretamente com a 
função a ser desempenhada no cargo que concorre, até o limite de 05 (cinco) anos para 
efeito de pontuação, desde que comprovada de acordo com item 7.1 e seus subitens.  

1 ponto 
por ano 

5,0 

TOTAL 5,0 
 
2. Retificar onde se lê: 
 

CÓDIGO CARGO ESCOLARIADE 
VENCIMENTO 

(R$) 
CARGA 
HORARIA 

VAGAS 
TAXA 
(R$) 

- 15 - Motorista Categoria “B” Nível Médio Completo + Carteira Nacional de Habilitação “B”. 684,20 40 03 50,00 

- 16 -  Motorista Categoria “D” Nível Médio Completo + Carteira Nacional de Habilitação “D”. 792,07 40 10 50,00 

 
deve se lê: 
 

CÓDIGO CARGO ESCOLARIADE 
VENCIMENTO 

(R$) 
CARGA 
HORARIA 

VAGAS 
TAXA 
(R$) 

- 15 - Motorista Categoria “B” Ensino Fundamental + Carteira Nacional de Habilitação “B”. 684,20 40 03 35,00 

- 16 -  Motorista Categoria “D” Ensino Fundamental + Carteira Nacional de Habilitação “D”. 792,07 40 10 35,00 
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3. Deve-se incluir: 
 
# 3. LÍNGUA PORTUGUESA - MATEMÁTICA - CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES - CONHECIMENTOS LOCAIS/LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ENSINO FUNDAMENTAL. 
 
CONTEÚDO COMUM – LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos verbais e não-verbais. Classificação das palavras: substantivo, 
artigo, adjetivo, numeral, pronome, preposição, conjunção. Verbo: flexões em tempo, modo, número e pessoa. Sinônimos e Antônimos. Oração, frase e 
período. Termos essenciais e integrantes da oração: sujeito e predicado, complementos verbais e nominais, adjuntos adverbiais e nominais, 
aposto.Concordância nominal e verbal. Acentuação gráfica. Pontuação. Ortografia. 
 
CONTEÚDO COMUM – MATEMÁTICA: Equação do 1º grau, frações ordinárias, sistema de numeração, numerais, decimais, numeração romana, 
operação com números naturais, problemas com quatro operações, expressões, razões e proporções, juros; porcentagem; operação com número 
inteiro, regra de três simples e composta; Sistema Métrico Decimal (comprimento e volume). 
 
CONTEÚDO COMUM – CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, econômico e 
social no Brasil e no mundo. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e econômica brasileira. Análise dos principais 
conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela imprensa 
falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet. 
 
CONTEÚDO COMUM – CONHECIMENTOS LOCAIS: Aspectos econômicos, históricos, geográficos e culturais do Município de Sebastião Laranjeiras. 
 
CONTEÚDO COMUM - LEGISLAÇÃO: 1. Regime Jurídico Único do Município; 2. Constituição Federal (Princípios fundamentais; direitos e garantias 
fundamentais; da organização do estado; organização dos poderes; da ordem econômica e financeira e da ordem social). 3. Lei Orgânica do Município 
de Sebastião Laranjeiras. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: MOTORISTA: Legislação de trânsito no seu todo conforme preceitua o Código Nacional de Trânsito Lei 9.503/97. 
Sinalização horizontal, vertical, por apitos, gestos e semáforos. Noções básicas sobre complexo de trânsito. O homem: seu preparo técnico, psicológico 
e educacional como usuário da via. A Via: sua importância para a circulação veicular, seu uso pelo condutor e seu uso pelo pedestre. O Veículo: seu 
conhecimento como meio de comunicação e de transporte, seu uso e manutenção. O Código Nacional de Trânsito e seu regulamento. O 
comportamento do condutor na direção veicular. O comportamento do pedestre nas vias de circulação. A direção defensiva, sua importância para a 
segurança do trânsito. tipos de habilitação; O uso dos equipamentos obrigatórios e os acessórios de segurança. O comportamento específico do 
condutor no transporte de passageiros de cargas pesadas perigosas e socorros urgentes. 
 
4. Retificar o extrato publicado no diário na Edição do dia 11 de junho de 2012, 
www.ba.tmunicipal.org.br/prefeitura/sebastiaolaranjeiras, onde se lê: 
 
O Poder Executivo Municipal, por meio da Exmª. Srª. Prefeita Municipal, Drª. Luciana Leão Muniz Lima, com fulcro nos Art. 37, 
Incisos I e II, abre, Concurso Público nº. 001/2012, com o objetivo de provimento de vagas efetivas do poder executivo municipal, e 
as inscrições estarão abertas nos dias 14 a 23/06/2012, das 09:00 às 12:00hs. e das 13:00 às 15:00hs., cujo gerenciamento, 
execução e controle estará sob responsabilidade da Empresa Planejar Planejamento e Acessória Ltda. EPP... 
 
deve se lê: 
 
O Poder Executivo Municipal, por meio da Exmª. Srª. Prefeita Municipal, Drª. Luciana Leão Muniz Lima, com fulcro nos Art. 37, 
Incisos I e II, abre, Concurso Público nº. 001/2012, com o objetivo de provimento de vagas efetivas do poder executivo municipal, e 
as inscrições estarão abertas nos dias 14 a 22/06/2012, de segunda a sexta no horário das 09:00 às 12:00 das 13:00 às 15:00, e 
no sábado das 09:00 às 12:00 h., cujo gerenciamento, execução e controle estará sob responsabilidade da Empresa Planejar 
Consultoria e Planejamento Ltda. EPP... 
 
 
 
 
 
Mais informações através do endereço eletrônico www.planejarconcursos.com.br. 

 
E, para dar ciência a todos, faz baixar o presente edital, que será afixado no lugar público de costume de publicação dos atos oficiais 
da Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras. 

 
 

Sebastião Laranjeiras, 15 de junho de 2012. 
 
 
 

Comissão Fiscalizadora do Concurso Público 


