
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS/MG 
ERRATA Nº 01 – CONCURSO PÚBLICO 

 

 
O Prefeito do Município de Uruana de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, torna pública 

a Errata nº 01 do Edital nº 001/2018, conforme a seguir: 

Art. 1º - Retifica-se o cronograma, fls 2, conforme a seguir: 
 

CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

ITEM ATIVIDADE DATA 

 
05 

Divulgação da listagem complementar de local de prova referente deferimento de inscrição não homologada no site 

absolutorh.listaeditais.com.br 

 
29/10/2018 

06 Realização das Provas Objetivas 10* e 11/11/2018 

 
07 

Divulgação dos gabaritos oficiais das Provas Objetivas no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de Uruana de Minas e no endereço eletrônico 
absolutorh.listaeditais.com.br 

 
12/11/2018 

 (Após 15hrs) 

 
08 

Prazo de Recurso referente aos Gabaritos das Provas Objetivas – enviar 

eletronicamente através do login do candidato – orientação no site 

 
13/11/2018 até 

16/11/2018 

09 Respostas aos recursos interpostos pelos candidatos – Resultado das 

Provas Objetivas  
03/12/2018 

 (Após 17hrs) 

 
10 

Prazo de Recurso referente ao resultado/pontuação das Provas Objetivas – enviar 

eletronicamente através do login do 

candidato – orientação no site 

 
04/12/2018 a 
06/12/2018 

11 Resposta aos Recursos interpostos pelos candidatos e Resultado Final 

para fins de homologação 
14/12/2018 

 

Art. 2° - Acrescenta-se no ANEXO II - PROGRAMA DE PROVAS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS a palavra 

 “superior” no seguinte item: 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO - MEDIO E SUPERIOR (DE ACORDO COM A ESCOLARIDADE DO 
CARGO) - Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números relativos inteiros e 
fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 
radiação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; Frações ordinárias e 
decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do 1° e 2° graus; 
Sistemas de equações do 1° e 2° graus; Estudo do triângulo retângulo; relações métricas no triângulo retângulo; 
relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente); Teorema de Pitágoras; Ângulos; Geometria - Área e 
Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; Números e grandezas proporcionais, razões 
e proporções; Regra de três simples e 13 composta; Porcentagem; Juros simples - juros, capital, tempo, taxas 
e montante; Média Aritmética simples e ponderada; Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números 
Racionais; Números Primos. Problemas envolvendo os itens do programa proposto. Sugestões Bibliográficas: 
Livros e apostilas inerentes a área. 

 
Art. 3° - Continuam em vigor os demais itens do Edital que não tenham sido alterados por esta Errata. 

 
 

Uruana de Minas, 18 de junho de 2018. 

 
 
 

Prefeito Municipal 
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