
 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014-A 

 
 

Art. 1º - O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS - SP, no uso de 
suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, que fará as seguintes alterações no Edital 
de CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014: 

 
A – Acrescentar Bibliografia (Conhecimentos Educacionais) ao Programa 

de Provas do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, conforme segue: 
 
 

 CONHECIMENTOS EDUCACIONAIS - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL 

 
BATISTA, V. M. Cleide. Entre Fraldas e Mamadeiras, Risos e Choros: Por uma Prática 
Educativa com bebês. Londrina, Maxiprint, 2009 (da página 19 a 112). 
BEE, Helen. A criança em desenvolvimento. São Paulo, Harbra. 9ª ed., 2003. (da página 45 
a 51 e da página 130 a 499). 
CAVICCHIA, de Carvalho Durlei. O Cotidiano da Creche: Um Projeto Pedagógico. São Paulo, 
Loyola, 3ª ed, 2002. 
NAVARRO, A. de A. (LUMINIS, S.L.) Tradução. Estimulação Precoce: Inteligência Emocional 
e Cognitiva volume I de 0 a 1 ano, volume II de 1 a 3 anos e volume III de 3 a 6 anos, Grupo 
Cultural, ed. Mmix. 
GIL, Maria Stella Coutinho de Alcântara e ALMEIDA, Fonseca Vinagre Nancy. Brincando na 
Creche: Programa de Atendimento a Bebês. São Carlos, Edufscar, 2001. 

 
 

B – Acrescentar Conhecimentos de Informática ao Programa de Provas 
do cargo de Monitor, conforme segue: 

 
 

INFORMÁTICA  

 
Noções de Hardware e Software. MS-Windows XP: conceito de pastas, diretórios, arquivos e 
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos 
menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2003. MS-
Word 2003: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, 
parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle 
de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos 
predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2003: estrutura básica das planilhas, conceitos de 
células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, 
funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e 
numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 
2003: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, 
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, 
numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio 
Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. 
Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 

 



 
 

 
Art. 2º – Ficam mantidas as demais disposições constantes do referido 

Edital de Concurso Público. 
 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Pederneiras - SP, 27 de novembro de 2014. 
 

 
 

DANIEL PEREIRA DE CAMARGO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 


