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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 
 

RETIFICAÇÃO 01 
 

A Prefeitura Municipal de Itajubá torna público as seguintes alterações  no Anexo III – Programas das Provas do Edital: 

ONDE SE LÊ: 

ESPECÍFICOS: 
ANALISTA DE SISTEMAS: 
Elaboração, estudo, operacionalização e implementação de sistemas de automação e projetos, diagnósticos de sistemas em funcionamento, 
manutenção de sistemas, programas e controles de segurança, análise de novas aplicações para os equipamentos, suporte técnico as áreas 
usuárias, apoio operacional, treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, aulas e palestras, elaboração de pareceres e informes 
ou relatórios técnicos e realização de outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

LEIA-SE: 

ESPECÍFICOS: 
ANALISTA DE SISTEMAS: 
Sistemas operacionais: conceitos, fundamentos, instalação, configuração, operação dos sistemas operacionais Windows e Linux. Redes de 
Computadores: conceitos e fundamentos. Banco de Dados: conceitos, fundamentos, modelagem de dados, linguagem SQL, processamento de 
transações. Projetos de Sistemas: engenharia de software, ciclo de vida de sistemas, metodologias de desenvolvimento, processo unificado, 
projeto e modelagem de sistemas, UML. Linguagens de Programação: conceitos básicos e características estruturais das linguagens de 
programação, conceitos de orientação a objetos, lógica, algoritmos e estruturas de dados. Segurança em redes de computadores, vulnerabilidades 
e ataques a sistemas computacionais, processos de definição, implantação e gestão de políticas de segurança e auditoria.  

ONDE SE LÊ: 

ESPECÍFICOS: 
INSTRUTOR DE ARTES: 
Aspectos conceituais do ensino da arte; Arte como expressão; Arte como linguagem e arte como área de conhecimento. Abordagens 
metodológicas do ensino da arte. Contextualização, reflexão e fazer artístico. Artes visuais e percepção visual. História da arte: movimentos 
artísticos, originalidade e continuidade. Arte e Educação: O ensino da arte no currículo escolar. Arte e questões sociais da atualidade. Objetivos 
gerais do ensino da arte. Conteúdo da arte no ensino fundamental e médio. Música: objetivos gerais. Conteúdo. Expressão e comunicação em 
música. Compreensão da música como produto cultural e histórico. Música popular brasileira. Artes Cênicas: teatro no Brasil. Modalidades. 
Teatro como comunicação e produção coletiva. Teatro como apreciação e como produto histórico cultural. Artes Plásticas: Expressão e 
comunicação na prática dos alunos em artes visuais e escultura. As artes visuais como objeto de apreciação significativa. As artes visuais como 
produto cultural e histórico. 
 
LEIA-SE: 
ESPECÍFICOS: 
INSTRUTOR DE ARTES: 
Aspectos conceituais do ensino da arte. Arte como expressão. Arte como linguagem e arte como área de conhecimento. Objetivos gerais do 
ensino da arte. Aprendizagem de práticas artísticas e ocupacionais: artesanato, marcenaria, tapeçaria e horticultura. 
 
Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 
 
Itajubá, 28 de maio de 2014 
 

 
RODRIGO SAMPAIO MELO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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