ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01
Edital de Concurso Público - Nº 01/2018

A Câmara Municipal de Carmo/RJ - CMC, por meio de seu presidente, no uso de suas atribuições legais,
torna pública a Retificação nº 01 ao Edital de do Concurso Público nº 01/2018:

Art.1º. Onde se lê:
ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO: Conhecimentos sobre princípios básicos de
informática, incluindo hardware, impressoras, scanners e multifuncionais. Conhecimento básico sobre Segurança da
Informação. Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado,
janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e
utilização de navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos
e ferramentas de segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de
informática: armazenamento de dados e realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de
arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas de informática.

Leia se:
ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO: Conhecimentos sobre princípios básicos de
informática, incluindo hardware, impressoras, scanners e multifuncionais. Conhecimento básico sobre Segurança da
Informação. Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows 7, 8, 10 e suas funcionalidades: ícones, atalhos de
teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Microsoft Office 2010 e 2016. Conceitos básicos de Internet e
Intranet e utilização de navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão
procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e
procedimentos de informática: armazenamento de dados e realização de cópia de segurança (backup), organização e
gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas de informática.

Art. 2º - Este Edital de retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Carmo (RJ), 17 de julho de 2018.

Romerito Jose Wermelinger Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Carmo

