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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 04/2019 

 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 03/2019 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital 

de Retificação nº 03/2019 referente ao Edital do Concurso Público nº 04/2019, a fim de: 

 

1.  Esclarecer a respeito da aplicação da matéria de Conhecimentos Específicos ao cargo de Professor 

de Educação Básica II – Intérprete de LIBRAS. Desse modo, no item 8.3 do Edital de Abertura, passa 

a constar a seguinte redação:  

  

8.3.4. Especificamente ao cargo de Professor de Educação Básica II – Intérprete de 

Libras, a Área de Conhecimento de Conhecimentos Específicos a que se refere o 

item 8.3, será apresentada na forma de um filme em linguagem LIBRAS, projetada 

em DOIS momentos, conforme descritos a seguir: 

a) No primeiro momento, cada uma das 20 (vinte) questões será projetada duas 

vezes consecutivas, com intervalo de 5 (cinco) segundos entre elas.  

b) No segundo momento, as 20 (vinte) questões serão projetadas com intervalos de 

3 (três) segundos entre elas, sem repetição. 

8.3.4.1. O preenchimento da folha de respostas, elaboração da redação, e respostas 

as questões de Português e Matemáticas referidas no item 8.3 serão de inteira 

responsabilidade do candidato, que deverá fazê-lo dentro do tempo de duração da 

prova e em conformidade com as instruções especificadas no caderno de prova, 

folha de respostas e folha de redação.  

 

2. Adiciona-se ao Conteúdo Programático comum, aplicável a todos os cargos, referente à matéria de 

Matemática, a seguinte obra:  

 

  BOYER, Carl B. História da Matemática. 1974. São Paulo. Edgard Blucher, 1974. 

 

As demais disposições do Edital de Abertura, bem como do Cronograma permanecem inalteradas.  

E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o seguinte Edital.  

Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto Zambini, por meio do 

SAC 11 5594-8441 ou por e-mail atendimento@zambini.org.br. 

 

Taboão da Serra, 09 de setembro de 2019. 

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 
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