
 
Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Buriticupu 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2013 
 

ADENDO Nº.001/2014 
 
 

A Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, e a Comissão Organizadora do Concurso Público no uso de suas 

atribuições legais resolvem alterar no Edital de Concurso Público nº. 001/2013, a Estrutura das Provas por 

Cargo e acrescentar a prova de redação para o cargo de Professor, da nova redação ao item 8.1 e altera o 

requisito de escolaridade para o cargo de Secretário Escolar, conforme discriminação abaixo:    

CARGOS: PROFESSOR NÍVEL I  

 

7.19 DA PROVA DE REDAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSOR  

a) A prova de Redação será realizada em conjunto com a prova objetiva, na mesma data e horário. 

b) Somente será corrigida a prova de redação do(a) candidato(a) que alcançar o índice estabelecido no item 

7.1 deste Edital dentro do limite estabelecido no item 7.5. 

c) A prova de redação tem caráter classificatório e valerá 10(dez) pontos e versará sobre temas relacionados 

com a educação e temas atuais.  

8.1 A nota final para o cargo de professor será igual ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva acrescida dos 

pontos da prova de títulos e dos pontos da prova de redação. 

8.1.1 A nota final para o cargo de terapeuta ocupacional será igual ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva 

acrescida dos pontos da prova de títulos. 

8.1.2  A nota final para o cargo de motorista será igual ao total de pontos obtidos na prova objetiva acrescida 

dos pontos da prova prática. 

8.1.3 A nota final dos candidatos dos cargos não citados no item 8.1.,8.1.1 e 8.1.2 será igual ao total de pontos 

obtidos na prova objetiva.   

ANEXO I 

QUADRO DE CARGOS, VAGAS  , ESCOLARIDADE, VENCIMENTOS E CARGA HORÁRIA 

 

CARGO 
Requisitos Necessários 
(Escolaridade Mínima) 

LOCALIDADE 
TOTAL 
DE 
VAGAS 

PNE(*) 
CARGA 
HORÁRIA 
(H) 

REMUNERAÇÃO 
(R$) 

Secretário Escolar 
Curso Técnico em Secretariado 
Escolar  

         -    19 01 40h 678,00 

 
 Buriticupu (MA), 06 de janeiro de 2013 

 
 

 José Gomes Rodrigues 

Prefeito Municipal 

 

DISCIPLINA Nº. QUESTÕES PESO PONTOS 

LÍNGUA PORTUGUESA  10 2,0 20 

CONHECIMENTOS REGIONAIS 05 2,0 10 

MATEMÁTICA 10 2,0 20 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 10 4,0 40 

INFORMÁTICA 05 2,0 10 

TOTAL 40  100 


