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ATO Nº 001/CP/2016 

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 006/2016 DE CONCURSO PÚBLICO 
 

 
O Senhor ROLF NICOLODELLI, Prefeito Municipal de Pomerode/SC, no uso de suas atribuições legais, 
juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público e O Instituto o Barriga Verde, TORNA PÚBLICO 
a retificação conforme legislação de criação dos cargos, do Edital de Concurso Público conforme segue: 
 

1. Exclui-se completamente deste edital de Concurso Público a prova de títulos e qualquer item que 
a menciona, valendo apenas para cálculo da nota final a nota da prova escrita objetiva.  

2. Fica ALTERADO no Anexo I do edital, o requisito/habilitação do cargo de Professor Disciplina 
Específica - Nível I – Língua Alemã, que passa a ter o seguinte teor: Curso Superior de Licenciatura 
na Disciplina Específica. 

3. Fica ALTERADO no Anexo II do edital, a atribuição do cargo de Professor Disciplina Específica - 
Nível I – Língua Alemã, que passa a ter o seguinte teor:  
 

Tradução e interpretação de textos em língua alemã. Produção de texto em língua alemã. Coerência e 
coesão de textos. Saudações, apresentações, interjeições e expressões; números ordinais e cardinais. Dias 
da semana, meses e estações do ano. Família, profissões, comidas, bebidas, pesos e medidas, locais da 
cidade, boas maneiras. Partes do corpo humano, vestuário, animais, horas, meios de transporte. Adjetivos, 
nomes, advérbios, frases, preposições, sinônimos e antônimos, frases singular e plural, artigos. Lei 
Complementar Municipal n. º 096/10 e alterações. Outros assuntos relacionados à sua área de atuação 
profissional e ética no trabalho. 

4. Exclui-se do Anexo III do edital o conteúdo programático de Matemática dos cargos de nível 
superior. 

5. Inclui-se no Anexo III do edital o conteúdo programático de Informática dos cargos de nível 
superior. 

6. Exclui-se do Anexo III do edital o conteúdo programático específico do cargo de Procurador 
Municipal as disciplinas de Direito Penal e Direito Processual Penal 

7. Os demais itens e regras do edital permanecem inalteradas. 
 

 

Pomerode (SC), 29 de abril 2016. 

 
ROLF NICOLODELLI 
Prefeito Municipal 


