CÂMARA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR
RETIFICAÇÃO N.º01
CONCURSO PÚBLICO N.º01/2020
O Presidente da Câmara Municipal de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, considerando a prerrogativa de alterar
a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade e mediante as demais condições
estipuladas no Edital de Concurso Público n.º 01/2020, promovido pela Câmara de Almirante Tamandaré – PR, TORNA
PÚBLICO o que segue:
Art. 1º Fica ALTERADO o Edital de Abertura do Concurso Público de Almirante Tamandaré, no que se refere ao
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, do cargo de RECEPCIONISTA e TELEFONISTA passando este, a conter a
seguinte descrição:
ONDE SE LÊ:
RECEPCIONISTA E TELEFONISTA
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação
gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras;
Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Matemática Básica: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais,
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três;
Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau.
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Almirante Tamandaré e
do Estado do Paraná. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões
sociais. Ciência, Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e
humanos. Arte e Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
Conhecimentos Específicos: Comportamento organizacional (motivação, liderança, comunicação, trabalho em equipe,
relacionamento interpessoal, relações humanas). Ética profissional; Qualidade no atendimento: Atendimento ao público
interno e externo; recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas ao setor específico. Comunicação Elementos da comunicação, emissor e receptor; Comunicação telefônica, telefonia móvel celular, Ligações: Urbanas,
Interurbanas - classes de chamadas e tarifas. Discagem: DDD, DDI; Listas telefônicas, Secretária eletrônica, Fax;
Comunicação escrita: recados, anotações e bilhetes; Fraseologia adequada para o recepcionista. Recepção e despacho
de documentos. Normas e habilidades de atendimento na área da telefonia; Habilidades em operar equipamentos
telefônicos e outros dispositivos nas comunicações internas, locais e interurbanas; Habilidades na consulta às listas
telefônicas ou agendas; Requisitos importantes na rotina do trabalho da telefonista.

LEIA-SE:
MOTORISTA B e C
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação
gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras;
Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Matemática Básica: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais,
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três;
Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau.
Informática Básica: Ambientes operacionais: Windows; Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); conceitos
de tecnologias relacionadas à Internet, e-mail, navegador de internet (chrome, internet explorer e mozilla firefox); busca
e pesquisa na web.
Conhecimentos Específicos: Comportamento organizacional (motivação, liderança, comunicação, trabalho em equipe,
relacionamento interpessoal, relações humanas). Ética profissional; Qualidade no atendimento: Atendimento ao público
interno e externo; recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas ao setor específico. Comunicação Elementos da comunicação, emissor e receptor; Comunicação telefônica, telefonia móvel celular, Ligações: Urbanas,
Interurbanas - classes de chamadas e tarifas. Discagem: DDD, DDI; Listas telefônicas, Secretária eletrônica, Fax;
Comunicação escrita: recados, anotações e bilhetes; Fraseologia adequada para o recepcionista. Recepção e despacho
de documentos. Normas e habilidades de atendimento na área da telefonia; Habilidades em operar equipamentos
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telefônicos e outros dispositivos nas comunicações internas, locais e interurbanas; Habilidades na consulta às listas
telefônicas ou agendas; Requisitos importantes na rotina do trabalho da telefonista.
Art. 2º Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação.

Almirante Tamandaré, 08 de maio de 2020.

João Marcelo Bini
Presidente da Câmara
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