GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Fundação do Meio Ambiente – FATMA
Comissão de Concurso Público 2011
Ato nº 2.542 de 05 de outubro de 2011

Edital nº 002/FATMA/2012
O Presidente da Fundação do Meio Ambiente – FATMA, resolve alterar o Edital nº 001/FATMA/2011,
publicado no Diário Oficial do Estado Nº 19.229 de 08/12/2011, que “Abre inscrições e define normas ao
Concurso Público, destinado a prover vagas no nível inicial de cargos do Quadro de Pessoal da Fundação do
Meio Ambiente e dá outras providências”, nos termos abaixo:
1. No Anexo 2, no item 1. LÍNGUA PORTUGUESA, onde se lê:
Compreensão e interpretação de textos literários e não-literários. Estruturação do texto e dos parágrafos. Emprego
de maiúsculas. Acentuação. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Pronomes:
emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Emprego dos sinais de
pontuação e suas funções no texto. Semântica (sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos). Redação.
Leia-se:
Compreensão e interpretação de textos literários e não-literários. Estruturação do texto e dos parágrafos. Emprego
de maiúsculas. Acentuação. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. Pronomes:
emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Emprego dos sinais de
pontuação e suas funções no texto. Semântica (sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos). Redação Oficial.
2. No Anexo 2, no item 3. CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA, onde se lê:
Sistemas operacionais Windows e Linux: sistema de arquivos; utilização dos principais recursos, aplicativos e
ferramentas. Microsoft Office e BR Office: criação, edição, formatação, visualização e impressão de textos,
planilhas e apresentações; uso de fórmulas, tabelas, imagens e gráficos. Redes de computadores: noções de redes
locais, Internet e Intranet; navegação e busca na Web; correio eletrônico. Segurança: softwares maliciosos;
procedimentos e aplicativos de segurança; realização de cópias de segurança (backup).
Leia-se:
Sistemas operacionais Windows 7 Professional e Linux: sistema de arquivos; utilização dos principais recursos,
aplicativos e ferramentas. Microsoft Office 2007 e BR Office 3.2.0: criação, edição, formatação, visualização e
impressão de textos, planilhas e apresentações; uso de fórmulas, tabelas, imagens e gráficos. Redes de
computadores: noções de redes locais, Internet Explorer 8 e Intranet; navegação e busca na Web; correio
eletrônico Windows Live Mail 2009. Auto CAD 3.6: manipulação e operação do programa. Utilização de
recursos, acessos, formatação e apresentação. Segurança: softwares maliciosos; procedimentos e aplicativos de
segurança; realização de cópias de segurança (backup).
Florianópolis, 16 de janeiro de 2012.
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Heriberto Hulse Neto
Presidente FATMA em exercício

