ERRATA DO EDITAL Nº. 003/2019 - DAC/CETAM
PROCESSO SELETIVO ABERTO À COMUNIDADE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – NÍVEL TÉCNICO / INTERIOR
A Diretora-Presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM, no uso de suas
atribuições legais e considerando o Edital Nº 003/2019, DAC/CETAM referente ao Processo
Seletivo aberto à comunidade, do município de Parintins, referente ao Curso Técnico em
Agrimensura do GRUPO 2, resolve retificar conforme a seguir:
INCLUIR no item 3.1

3.1 O Exame de Seleção será realizado em etapa única e constará de 40 (quarenta) questões
objetivas conforme o grupo abaixo:
Grupo 2:

Língua Portuguesa (10 questões), Matemática (10 questões) com conteúdo
do Ensino Médio e Informática Básica (20 questões).

INCLUIR no item 3.13

3.13 Ocorrendo empate no total de pontos obtidos pelo candidato, o desempate beneficiará
sucessivamente, aquele que obtiver:
Grupo 2:

1º) maior nota em Informática Básica; 2º) maior nota em Língua Portuguesa e
3º) persistindo o empate terá precedência o candidato mais idoso.

INCLUIR no Anexo II, o Conteúdo Programático de Informática Básica para o curso do GRUPO 2.
INFORMÁTICA BÁSICA (PARA OS CURSOS DO GRUPO 2)
Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows 7 e 8): Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações como: arquivos, pastas e programas, noções de backup de dados. Edição
de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office 2010 e Broffice 2.2). Noções em Redes de
computadores: Conceitos básicos, ferramentas e aplicativos, noções de internet: Programas de navegação
(Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome), Sítios (sites) de busca e pesquisa na
internet, Fóruns, Grupos de discussão, Redes sociais, Computação em nuvem (cloud computing). Noções
básicas em programas de correio eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird). Procedimentos de
Segurança da informação em nível de usuário, inclusive noções de vírus, worms e ameaças virtuais.
Armazenamento de dados em nuvem (cloud storage).

Manaus, 29 de agosto de 2019.

JOÉSIA MOREIRA JULIÃO PACHECO
Diretora-Presidente

