PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - RJ
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 001/2022

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 01/2022
A Prefeita Municipal de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições legais, resolve alterar o Edital nº 01/2022, do Concurso Público para Área
da Educação, para constar:
Fica acrescido o item 3.5.2.1, com a seguinte redação:
3.5.2.1. De acordo com o disposto na Lei Estadual nº 9.425, de 29 de setembro de
2021, o laudo médico pericial que ateste deficiências físicas, mentais e/ou intelectuais
de caráter irreversível terá validade por tempo indeterminado, desde que emitido por
médico especialista da rede pública ou privada e que no documento conste
expressamente o nome completo do paciente, a numeração da Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), e
da Classificação Internacional de Funcionalidade, Capacidade e Saúde (CIF), carimbo
e número de registro no Conselho Profissional competente, bem como a condição de
irreversibilidade da deficiência.

Os Núcleos Comuns de Português de Ensino Superior e Médio de que tratam o
Anexo III, passam a vigorar com a seguinte redação:
1. Organização textual: interpretação dos sentidos construídos nos textos;
características de textos descritivos, narrativos e dissertativos; discursos direto e
indireto; elementos de coesão e coerência. 2. Aspectos semânticos e estilísticos:
sentido e emprego dos vocábulos; tempos, modos e aspectos do verbo; uso dos
pronomes; metáfora, metonímia, antítese, eufemismo, ironia. 3. Aspectos
morfológicos: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais em textos;
processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos.
4. Processos de constituição dos enunciados: coordenação, subordinação;
concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; colocação e ordem de
palavras na frase. 5. Sistema gráfico: ortografia; regras de acentuação; uso dos sinais
de pontuação; aspas e outros recursos. 6. Funções da linguagem e elementos da
comunicação.
Saquarema, 17 de outubro de 2022.

Manoela Ramos de Souza Gomes Alves
Prefeita

