
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2021 DE PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO PARA 

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA 

 

O Município de Matelândia -Pr, nos termos do disposto na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro 

de 2008 e  Lei Municipal nº 1979/2009 torna público a retificação do edital 01/2021 do  processo 

seletivo visando à contratação de estagiários em nível médio e superior para atuar nas Secretarias e 

órgãos de lotação do Município de Matelândia, nos seguintes termos: 

 

Ficam substituidos os itens 5.3; 5.4; tabela 5.4.1 e item 8.1 do edital 01/2021, na forma 

abaixo descrita: 

 

5.3 Candidatos do curso de Direito terão as questões de matemática substituídas por 

conhecimento específico.  

5.4 As questões de Conhecimento Específico e Português (PARA CANDIDATOS DO CURSO 

DE DIREITO), terão o valor equivalente a 7 (sete) pontos cada e as questões de Informática terão o 

valor equivalente a 6 (seis) pontos cada, perfazendo 100 pontos. 

 

Tabela 5.4.1 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – SOMENTE CURSO DE DIREITO 

PROVA N.° QUESTÕES CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Língua Portuguesa 05 

Leitura e Interpretação de textos; 

Ortografia e Gramática (Divisão silábica, Encontro 

vocálico, Tonicidade, Acentuação e Pontuação); 

Sintaxe (Período Simples e Período Composto). 

Informática 05 

Conceitos básicos de informática; 

Windows (versões atualizadas): configuração de 

sistemas operacionais, operacionalização, 

conceito, características e funcionamento, 

hardware, software, periféricos de entrada e de 

saída, atalhos, configurações, armazenamento de 

dados, ícones, segurança do computador, 

organização e gerenciamento de pastas, arquivos 

e programas, impressão, compartilhamentos, 

extensão de    arquivos; 

Conceitos e conhecimentos na utilização das 

ferramentas e recursos dos pacotes de aplicativos 



Microsoft Office (Word, Excel e Power Point); 

Internet: tecnologias, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos associados a internet, conceitos, 

navegadores, ferramentas de busca, transferências   

de arquivos (download), correio eletrônico e  

pesquisas de rede, noções de proteção e  segurança 

da informação: conceitos de vírus,   spam, 

certificados de segurança, acesso a sites     seguros, 

ética na utilização da internet em ambiente 

corporativo, cuidados e prevenção, noções de 

backup 

Conhecimento  Específico 05 

Noções Gerais de Direito Administrativo, Direito 

Constitucional, Direito Civil e Direito Processual 

Civil. 

 

 

8.2   As datas constantes neste Edital poderão sofrer alterações, as quais serão comunicadas por 

meio do endereço eletrônico www.cieepr.org.br e publicadas no Órgão Oficial Eletrônico do 

Município de Matelândia (www.matelandia.pr.gov.br), e no site do CIEE/PR 

(www.cieepr.org.br). 

 

 As demais informações constantes no edital permanecem inalteradas 

 

 

Matelândia, 05 de Janeiro de 2021. 

 

MAXIMINO PIETROBON 

Prefeito 
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