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ERRATA DO EDITAL 01/2018 
 
 
 

 
Regulamenta o processo seletivo 
simplificado para a seleção de 
estagiários para diversos órgãos do 
Município de Sengés.  
 
 
Complementação do conteúdo 
Programático.  Alteração do período de 
inscrição e  

 
 
O Instituto PROE, agente de integração de estágios, no uso de suas atribuições legais, torna público a 
presente ERRATA do Processo Seletivo 01/2018, para complementação do processo seletivo para a 
seleção de estagiários para os diversos órgãos do Município de Sengés: 
 
CONSIDERANDO que se encontra disponível no site do Instituto PROE 
(‘http://www.proe.org.br/processoSeletivo’) o processo seletivo para contratação de estagiários para o 
Município de Sengés do Estado do Paraná, o qual já se encontra com as inscrições em aberto pelo período 
03.04.2018 até 02.05.2018;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de correção e complementação de alguns itens, bem como a 
regularização de outros itens, resolve comunicar a seguintes alterações: 
 
Onde se lê:  
 
” O Instituto PROE, agente de integração de estágios, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
estão abertas as inscrições para seleção de estagiários de nível superior, técnico e médio para estágio “Não 
Obrigatório”. “ 
 
Leia-se: 
 
 
” O Instituto PROE, agente de integração de estágios, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
estão abertas as inscrições para seleção de estagiários de nível superior para estágio “Não Obrigatório”. 
 
Onde se lê:  
 
 
 “ Cronograma” 
 

Início das Inscrições – as 15h30min 03/04/2018 

Fim das Inscrições – as 18h00min 02/05/2018 

Data provável da prova 06/05/2018 

Resultado da Classificação  18/05/2018 

 
 
Leia-se:  
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“Cronograma” 
 

Início das Inscrições – as 15h30min 03/04/2018 

Fim das Inscrições – as 18h00min 02/05/2018 

Data provável da prova – Primeira Fase 06/05/2018 

Resultado da Classificação da Primeira Fase 09/05/2018 

Data da Entrevista – Segunda Fase 12/05/2018 

Resultado de APROVAÇÃO 15/05/2018 

 
 
 
Nesse sentido, inclui-se ao Edital, a segunda fase para o processo de seleção e classificação, mantendo-se 
inalteradas datas de prova, devendo o candidato atentar-se quanto às alterações acima, uma vez que 
constitui-se como obrigação o seu acompanhamento junto ao site. O processo seletivo é composto de duas 
fases, sendo a primeira uma prova objetiva a ser realizada em 06 de Maio de 2018 e a segunda fase 
chamada Entrevista, a ser realizada em 12 de Maio de 2018 destinada apenas aos candidatos aprovados 
na primeira fase. 
 
 
5.1.12 Apenas os candidatos classificados na primeira fase do processo seletivo, serão convocados entre 
os dias 09 e 11 de Maio de 2018 para a segunda fase do processo seletivo, chamado ENTREVISTA para 
avaliação de conhecimentos específicos e habilidade. 
 
 
 
Além das alterações acima, por força desta ERRATA inclui-se ao Edital, o item abaixo referente ao 
conteúdo programático da prova: 
 
 
 
11. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
 
 

PROVA CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Língua Portuguesa  Linguagens (Leitura e interpretação de textos). 

 Gêneros textuais.  

 Gramática e Ortografia (Classes de palavras; Concordância verbal e 

nominal; Divisão silábica; Encontro vocálico; Tonicidade; Acentuação e 

Pontuação). 

 Coerência e coesão (Uso e funções dos conectivos).  

 Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, 

períodos ou parágrafos (período simples e período composto por 

coordenação e subordinação). 

Matemática  Operações básicas (Divisão, multiplicação, adição e subtração).  

 Unidades de Medidas. 

 Razões e proporções.  
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 Porcentagem.  

Noções de 
Informática 

 Conceitos básicos em informática.  

 Windows (versões atualizadas): conceito, operacionalização, 

características e funcionamento, atalhos e configurações.  

 Conceitos e conhecimentos na utilização das ferramentas e recursos dos 

pacotes de aplicativos Microsoft Office (Word, Excel e Power Point).  

 Internet: conceitos, navegadores, barras de navegação, ferramentas de 

busca, correio eletrônico, pesquisas, noções de proteção e segurança, 

conceito de vírus, download.  

Conhecimentos 
gerais 

 Aspectos gerais do Brasil, do Estado do Paraná e do município de 

Sengés. 

 Temáticas atuais, relevantes e amplamente divulgadas referentes à 

História e Geografia do Paraná e do município de Sengés. 

 Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: 

economia, sociedade, educação, saúde, desenvolvimento sustentável. 

 Fatos da atualidade: locais e nacionais. 

Raciocínio lógico  Proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos 

válidos. 

 
 
 
Eventuais dúvidas podem ser sanadas através do telefone (44) 3028-1177 
 
 
 

Maringá, 13 de Abril de 2018 
 


