CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR/SC
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL No 01/2017
ERRATA 01
Antonio Rubiano Schmitz, Presidente da Câmara Municipal de Caçador, no uso da atribuição que
lhe confere a Lei Orgânica e o Regimento Interno, torna pública a ERRATA 01 ao Edital 01/2017.
ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
ONDE SE LÊ:
TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS
Microinformática. Conceitos. Hardware: componentes e funções, siglas, tipos, características,
barramentos e interfaces, conexões, equipamentos, mídias, conectores. Dispositivos de
armazenamento, de entrada, de entrada/saída e de saída de dados. Software básico e aplicativo.
Sistemas Operacionais: conceitos, Windows 7 BR e Linux – tipos, características, ícones, atalhos
de teclado e emprego de recursos. Formatos de arquivos e extensões. Interface Gráfica –
Windows Explorer/Computador, KDE e GNOME. Utilização dos recursos. Especificação Técnica,
Configuração e Operação de microcomputadores. Execução de procedimentos operacionais de
rotina, utilizando software ou aplicativos instalados nas áreas de atuação. MSOffice 2010 BR
(Word, Excel, Powerpoint), OpenOffice/BROffice/LibreOffice (Writer, Calc e Impress) - conceitos,
características, ícones, atalhos de teclado, uso do software e emprego dos recursos. Redes de
Computadores e Web. Conceitos, características, meios de transmissão, conectores, tecnologias,
topologias, terminologia, protocolos, Internet - Intranet - Extranet, modalidades e técnicas de
acesso, browsers, Internet Explorer - Mozilla Firefox - Google Chrome - Safari, navegação, imagens
e formatos, pesquisa, atalhos de teclado, e-mail, WebMail, MSOffice Outlook, Mozilla Thunderbird,
significados, uso e emprego dos recursos. Redes Sociais. Proteção e Segurança. Conceitos.
Backup. Segurança de equipamentos, de sistemas, de redes e na internet, vírus, antivírus, firewall,
cuidados e medidas de proteção. Áudio - Noções de áudio analógico e digital; Ligação, operação e
manutenção de equipamentos. Microfones: tipos, posicionamento correto, técnicas de
microfonação. Conhecimento de termos técnicos na área de áudio, som e recursos midiáticos.

LEIA-SE:
TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS
Microinformática. Conceitos. Hardware: componentes e funções, siglas, tipos, características,
barramentos e interfaces, conexões, equipamentos, mídias, conectores. Dispositivos de
armazenamento, de entrada, de entrada/saída e de saída de dados. Software básico e aplicativo.
Sistemas Operacionais: conceitos, Windows 7, Windows 10, BR e Linux – tipos, características,
ícones, atalhos de teclado e emprego de recursos. Formatos de arquivos e extensões. Interface
Gráfica – Windows Explorer/Computador, KDE e GNOME. Utilização dos recursos. Especificação
Técnica, Configuração e Operação de microcomputadores. Execução de procedimentos
operacionais de rotina, utilizando software ou aplicativos instalados nas áreas de atuação.
MSOffice 2016 BR (Word, Excel, Powerpoint), OpenOffice/BROffice/LibreOffice (Writer, Calc e

Impress) - conceitos, características, ícones, atalhos de teclado, uso do software e emprego dos
recursos. Redes de Computadores e Web. Conceitos, características, meios de transmissão,
conectores, tecnologias, topologias, terminologia, protocolos, Internet - Intranet - Extranet,
modalidades e técnicas de acesso, browsers, Internet Explorer - Mozilla Firefox - Google Chrome Safari, navegação, imagens e formatos, pesquisa, atalhos de teclado, e-mail, WebMail, MSOffice
Outlook, Mozilla Thunderbird, significados, uso e emprego dos recursos. Redes Sociais. Proteção e
Segurança. Conceitos. Backup. Segurança de equipamentos, de sistemas, de redes e na internet,
vírus, antivírus, firewall, cuidados e medidas de proteção. Áudio - Noções de áudio analógico e
digital; Ligação, operação e manutenção de equipamentos. Microfones: tipos, posicionamento
correto, técnicas de microfonação. Conhecimento de termos técnicos na área de áudio, som e
recursos midiáticos.
Permanecem inalterados os demais itens.
Caçador, 11 de agosto de 2017.

Antonio Rubiano Schmitz,
Presidente da Câmara Municipal de Caçador/SC

