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MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS PA RA PROVIMENTO DE VAGAS 
EM CARGOS PÚBLICOS DE DIVERSOS NÍVEIS  

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N O 003/2012 - RETIFICAÇÃO 

 

O Município de Lagoa Grande-PE , com sede de governo sita à Avenida da Uva e do Vinho, s/n, centro, Lagoa 
Grande, Estado de Pernambuco, vem através do presente, considerando as deliberações da Comissão de 
Organizadora do Concurso, notificadas através do Conselho Regional de Odontologia, tornar pública a seguinte 
RETIFICAÇÃO : 
 
1.  DO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL  
1.1. Fica alterado o pré-requisito para o cargo de auxiliar de saúde bucal para se adequar aos requisitos da Lei 
Federal nº 11.889/08, passando a ter a exigência de Ensino Médio Completo e Curso de Auxiliar de Saúde 
Bucal e Registro no Conselho de Classe (CRO) do Est ado de Pernambuco. 
 
1.2 Os candidatos inscritos, que já realizaram o pagamento da taxa de inscrição e que não preencham os requisitos 
terão direito a restituição do valor da inscrição, sendo garantido que a presente alteração não gerará nenhuma 
espécie de prejuízo aos candidatos. 
 

2.  DO CARGO DE MOTORISTA  
2.1. O conteúdo programático de Matemática para o cargo motorista fica definido: 
 
5.1. MATEMÁTICA – OPERADOR DE POÇO ARTESIANO, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – 
MOTONIVELADORA, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – RETROESCAVADEIR, MO TORISTA. 
Operação com números naturais: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Divisibilidade: 
Múltiplos, Divisores, MDC e MMC. Operações com números racionais. Geometria: elementos básicos (ponto, reta e 
plano), posições relativas de duas retas em um plano, semi-reta, ângulos, linhas poligonais, polígono. Grandezas e 
medidas: transformação de unidades (comprimento, massa, superfície e capacidade). Estatística: interpretação de 
gráficos, tipos de gráficos, média aritmética, conceitos básicos de probabilidade.” 
 
 
3.0 DAS INSCRIÇÕES 
3.1. Considerando as alterações, no presente publicadas, que poderiam, potencialmente, representar prejuízo a 
concorrência, a Comissão de Organização do Concurso Público resolve Prorrogar as Inscrições  que inicialmente 
se encerraria, as 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 29 (vinte e nove) de fevereiro de 2012, 
passando estas a se encerrarem as 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 08(oito) de março 
de 2012, com pagamento até o dia 09 (nove) de março de 2012. 
 
As demais disposições do Edital do Concurso Público nº 001/2012 consolidado permanecem inalteradas. 

 Lagoa Grande, Pernambuco, 29 de fevereiro de 2012. 

 

Rose Mary de Oliveira Garziera 
Prefeita do Município 

 
 


