ESTADO SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

ERRATA
REF: EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017 – PMI

ONDE SE LÊ:
4.1 – PERÍODO DA INSCRIÇÃO: de 02 a 06 de setembro de 2017.
4.2 - A convocação para apresentação de documentos será publicada no endereço eletrônico
www.itabaianinha.se.gov.br, na data de 13 de setembro de 2017.
4.10 - Os candidatos convocados deverão preencher currículo conforme modelo disponível no
anexo IV deste edital juntamente com as cópias dos documentos em conformidade com os
Anexos II e III e do comprovante de inscrição, acompanhados dos originais ou cópias
autenticadas dos referidos documentos.
4.11 – Os candidatos convocados conforme item 4.6 deverão verificar atentamente toda a
documentação anexada no ato da entrega.
4.12 - A documentação exigida no item 4.10 deverá ser entregue pelo candidato convocado no
período de 13 a 14/09/2017, no horário das 08 às 12hs na sala de reunião da sede da Prefeitura
Municipal, situada á Praça Floriano Peixoto, 27, 1º andar, Centro nesta cidade de
Itabaianinha/SE, CEP 49.290-000, que deverá conter externamente a seguinte identificação.
7.6 – A Prova Prática será realizada aos candidatos que concorrem às vagas dos cargos de
Pedreiro e Técnico em Rede de e Internet e Tecnologia da Informação e será aplicada, nas
datas prováveis de 02/10/2017 a 03/10/2017, em local a ser definido.
7.7 - As provas práticas serão aplicadas, em 3ª fase, aos candidatos classificados na Avaliação
Curricular dos cargos de Pedreiro e Técnico em Rede de Internet e Tecnologia da Informação,
de acordo com a tabela a seguir:
CARGO

Pedreiro
Técnico em Rede de e
Internet e Tecnologia da
Informação

NÚMERO DE VAGAS
OFERECIDAS NO
PROCESSOS
SELETIVO
02
01

TAREFAS
Serão avaliados os conhecimentos e a experiência do
candidato na execução dos trabalhos específicos do cargo.
Roteiro de tarefas:
1 – Colocar o conector RJ-45 na outra ponta do cabo de rede
seguindo o padrão 568A e utilizá-lo para ligar o computador
Windows no roteador;
2 - Testar a conectividade do servidor Windows através do
comando ping;
3 – Alterar a senha de acesso da rede Wi-fi do roteador para
ABC123 e a senha de acesso padrão do dispositivo para
YESYES;
4 – Acessar o computador (servidor) para compartilhar
dispositivos em rede (uma impressora);

CANDIDATOS QUE SERÃO
CONVOCADOS PARA
A PROVA PRÁTICA
Até o 10º classificado
Até o 5º classificado

PONTUAÇÃO
0 a 100
Pontos

TEMPO MÁXIMO PARA
A REALIZAÇÃO
1 hora e 20 minutos, conforme
a seguinte escala da avaliação
prática.
02/10/2017
Das
8h às
classificado)
Das 10h às
classificado)
03/10/2017
Das
8h às
classificado)

9h20

(1°

11h20

(2°

9h20

(3°
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- Acessar o computador (cliente) para adicionar a
impressora compartilhada via Wi-fi e, logo em seguida,
finalizar as tarefas imprimindo uma folha teste.

Os materiais que estarão disponíveis na prova prática serão:
1 – um cabo de rede com uma ponta já com conector RJ-45;
2 – um alicate de crimpar e alguns conectores RJ-45;
3 – um computador com Windows, que faria o papel de
cliente;
4 – um computador com Windows, que será o servidor;
5 – um roteador.
TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A
REALIZAÇÃO

Das 10h às 11h20 (4°
classificado e 5° classificado)

100 Pontos

1 hora e 20 minutos

12.2. O resultado final das avaliações será divulgado na Internet, nos endereços eletrônicos
www.itabaianinha.se.gov.br e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, a partir da data
provável de 16 de outubro de 2017.

ANEXO I
CRONOGRAMA
ATIVIDADE
Publicação do Edital
Período de Inscrições
Publicação da Lista dos Inscritos
Recursos ao Indeferimento da Inscrições
Divulgação da Avaliação dos Recursos ao Indeferimento
das Inscrições
Entrega de Documentos e Currículos para Avaliação de
Títulos

DATA
30/08/2017
02/09/2017 a 06/09/2017
09/09/2017
10/09/2017
12/09/2017

Divulgação do Resultado Preliminar sobre a Análise de
Documento e Currículos
Realização de Prova Prática par os cargos de Pedreiro,
Técnico em Rede e Internet.
Divulgação do Resultado da Prova Prática
Prazo para Interposição de Recurso contra o resultado
preliminar da análise de documentos e currículo
Divulgação do Resultado dos Recursos interpostos
Divulgação do resultado Final

29/09/2017

13/09/2017 a 14/09/2017

02/10/2017 a 03/10/2017
04/10/2017
05/10/2017 a 06/10/2017
13/10/2017
16/10/2017

LEIA-SE:
4.2 – PERÍODO DA INSCRIÇÃO: de 04 a 08 de setembro de 2017.
4.3 – A lista dos candidatos inscritos neste Processo Seletivo será publicada no endereço
eletrônico www.itabaianinha.se.gov.br, na data 12 de setembro de 2017.
4.10 - Os candidatos convocados deverão preencher currículo conforme modelo disponível no
anexo IV deste edital juntamente com as cópias dos documentos em conformidade com os
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Anexos II e III e do comprovante de inscrição, acompanhados dos originais ou cópias
autenticadas dos referidos documentos.
4.11 – Os candidatos convocados inscritos conforme item 4.6 deverão verificar atentamente
toda a documentação anexada no ato da entrega.
4.12 - A documentação exigida no item 4.10 deverá ser entregue pelo candidato convocado no
período de 15 a 18/09/2017, no horário das 08 às 12hs na sala de reunião da sede da Prefeitura
Municipal, situada á Praça Floriano Peixoto, 27, 1º andar, Centro nesta cidade de
Itabaianinha/SE, CEP 49.290-000, que deverá conter externamente a seguinte identificação.
7.6 – A Prova Prática será realizada aos candidatos que concorrem às vagas dos cargos de
Pedreiro e Técnico em Rede de e Internet e Tecnologia da Informação e será aplicada, nas
datas prováveis de 04/10/2017 a 05/10/2017, em local a ser definido.
7.7 - As provas práticas serão aplicadas, em 3ª fase, aos candidatos classificados na Avaliação
Curricular dos cargos de Pedreiro e Técnico em Rede de e Internet e Tecnologia da Informação,
de acordo com a tabela a seguir:
CARGO

Pedreiro
Técnico em Rede de e
Internet e Tecnologia da
Informação

NÚMERO DE VAGAS
OFERECIDAS NO
PROCESSOS
SELETIVO
02
01

TAREFAS
Serão avaliados os conhecimentos e a experiência do
candidato na execução dos trabalhos específicos do cargo.
Roteiro de tarefas:
1 – Colocar o conector RJ-45 na outra ponta do cabo de rede
seguindo o padrão 568A e utilizá-lo para ligar o computador
Windows no roteador;
2 - Testar a conectividade do servidor Windows através do
comando ping;
3 – Alterar a senha de acesso da rede Wi-fi do roteador para
ABC123 e a senha de acesso padrão do dispositivo para
YESYES;
4 – Acessar o computador (servidor) para compartilhar
dispositivos em rede (uma impressora);
4
- Acessar o computador (cliente) para adicionar a
impressora compartilhada via Wi-fi e, logo em seguida,
finalizar as tarefas imprimindo uma folha teste.

Os materiais que estarão disponíveis na prova prática serão:
1 – um cabo de rede com uma ponta já com conector RJ-45;
2 – um alicate de crimpar e alguns conectores RJ-45;
3 – um computador com Windows, que faria o papel de
cliente;
4 – um computador com Windows, que será o servidor;
5 – um roteador.
TOTAL DE PONTOS E TOTAL DE TEMPO PARA A
REALIZAÇÃO

CANDIDATOS QUE SERÃO
CONVOCADOS PARA
A PROVA PRÁTICA
Até o 10º classificado
Até o 5º classificado

PONTUAÇÃO
0 a 100
Pontos

TEMPO MÁXIMO PARA
A REALIZAÇÃO
1 hora e 20 minutos, conforme
a seguinte escala da avaliação
prática.
04/10/2017
Das
8h às
classificado)
Das 10h às
classificado)
05/10/2017
Das
8h às
classificado)

9h20

(1°

11h20

(2°

9h20

(3°

Das 10h às 11h20 (4°
classificado e 5° classificado)

100 Pontos

1 hora e 20 minutos
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12.2. O resultado final das avaliações será divulgado na Internet, nos endereços eletrônicos
www.itabaianinha.se.gov.br e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, a partir da data
provável de 20 de outubro de 2017.

ANEXO I
CRONOGRAMA

ATIVIDADE
Publicação do Edital
Publicação do Edital Retificado
Período de Inscrições
Publicação da Lista dos Inscritos
Recursos ao Indeferimento da Inscrições
Divulgação da Avaliação dos Recursos ao Indeferimento
das Inscrições
Entrega de Documentos e Currículos para Avaliação de
Títulos

DATA
30/08/2017
01/09/2017
04/09/2017 a 08/09/2017
12/09/2017
13/09/2017
14/09/2017

Divulgação do Resultado Preliminar sobre a Análise de
Documento e Currículos
Realização de Prova Prática par os cargos de Pedreiro,
Técnico em Rede e Internet.
Divulgação do Resultado da Prova Prática
Prazo para Interposição de Recurso contra o resultado
preliminar da análise de documentos e currículo
Divulgação do Resultado dos Recursos interpostos
Divulgação do resultado Final

03/10/2017

15/09/2017 a 18/09/2017

04/10/2017 a 05/10/2017
06/10/2017
10/10/2017 a 11/10/2017
17/10/2017
20/10/2017

Itabaianinha, 01 de setembro de 2017.

Kleber Santos Goes
Presidente da Comissão Especial
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