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ESTADO DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA 

 ADITIVO Nº 002/2019 AO EDITAL Nº 001/2019 

 

O Instituto de Estudos e Pesquisas Humaniza, pessoa jurídica de direito público interno, 

neste ato representado pelo Exmo. Senhor Vitor Henrique Machado Gomes, localizado na Rua 

Doutor Oscar Góes Conrado, 586, Centro, 14.770-000, Colina/SP no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, torna público o 2º Aditivo ao Edital nº 001/2019. 

 

CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da Administração pública e 

privada, que implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos. 

 

CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do 

certame.  

 

CONSIDERANDO o princípio da ampla concorrência no direito ao acesso aos cargos 

públicos. 

 

DECIDE:  

 

Artigo 1º - Fica incluso no anexo II do Edital Nº 001/2019 que rege o certame, o conteúdo de 

Conhecimentos Gerais para as funções de nível fundamental, que passa ter a seguinte redação:  

 

1.3. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODAS AS FUNÇÕES DE 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

1.3.1. LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão e interpretação de textos. Tipos e gêneros textuais. Frase e oração. Língua 

padrão: ortografia, acentuação gráfica, pontuação, classes de palavras, concordância nominal 

e verbal, regência verbal e nominal, sintaxe de colocação. Produção Textual. Formação de 

palavras. Palavras primitivas e derivadas. Variação linguística. 

 

1.3.2. CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS 

Raciocínio lógico. Conjuntos numéricos: Números naturais, inteiros e racionais. Operações 

fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de problemas. Regra de 

três simples e porcentagem. Geometria básica. Sistema monetário brasileiro. Noções de lógica. 

Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo. 

Fundamentos de Estatística. 

 

1.3.3. ATUALIDADES 

História recente do Brasil e do Estado do Ceará. Notícias nacionais e internacionais atuais, 

bem como temas sócio/econômico/político/culturais veiculados pela imprensa nos últimos 12 

(doze) meses anteriores à realização da prova 
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Artigo 2° - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital Nº 001/2019 e seus 

anexos. 

 

Colina -SP, 20 de novembro de 2019. 

 

 

 

Vitor Henrique Machado Gomes 

 Presidente 


