PROCESSO SELETIVO
Errata nº 02 - Edital n.º 1009

A ITAIPU Binacional, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital
nº 1009, torna pública a ERRATA Nº 02, quanto ao programa de provas para o cargo 023/1009:
Onde se lê:
Vaga Código 023/1009 – Cargo: Profissional Nível Suporte I – Formação: Ensino Médio (Almoxarife)
Tipo de Prova

Conhecimento Específico

Quantidade
Questões
40

Pontos por
Questão
2

Língua Portuguesa

10

2

Disciplina

Objetiva

Pontos por Disciplina
Máximo
Mínimo
80
40
20

10

CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
Técnicas de movimentação e armazenagem. Fundamentos da movimentação de materiais. Condições adequadas de
armazenamento, acondicionamento de materiais. Controle de Estoques. Logística. Avaliação de área física.
Equipamentos de armazenagem. Inventário de Materiais. Noções de classificação de materiais. Metrologia, Medição
Científica e Medição industrial. Técnicas de prevenção de acidentes. Técnicas de prevenção e extinção de incêndios.
Noções de Informática: conceitos básicos de operação com arquivos utilizando o Windows Explorer; Noções consistentes
de uso da Internet utilizando o Internet Explorer; Noções consistentes de trabalho com computadores em rede interna,
ambiente Windows; Noções consistentes de escrita e editoração de texto utilizando o Microsoft Word versão 10; Noções
consistentes de cálculo e organização de dados em planilhas eletrônicas utilizando o Microsoft Excel versão 10; Noções
básicas, como usuário, do funcionamento de computadores e de periféricos; Noções básicas, como usuário, dos sistemas
operacionais Windows versão 10.
PORTUGUÊS: Compreensão de textos informativos e argumentativos e de textos de ordem prática (ordens de serviço, instruções, cartas,
ofícios e relatórios). Domínio da norma padrão do português contemporâneo, sob os seguintes aspectos: coesão textual, estruturação de
frase e período complexos, pontuação, concordância verbal e nominal, uso de vocabulário apropriado, grafia e acentuação, emprego de
pronomes.

Leia-se:
Vaga Código 023/1009 – Cargo: Profissional Nível Suporte I – Formação: Ensino Médio (Almoxarife)
Tipo de Prova

Conhecimento Específico

Quantidade
Questões
40

Pontos por
Questão
2

Língua Portuguesa

10

2

Disciplina

Objetiva

Pontos por Disciplina
Máximo
Mínimo
80
40
20

10

CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
Técnicas de movimentação e armazenagem. Fundamentos da movimentação de materiais. Condições adequadas de
armazenamento, acondicionamento de materiais. Controle de Estoques. Logística. Avaliação de área física.
Equipamentos de armazenagem. Inventário de Materiais. Noções de classificação de materiais. Metrologia, Medição
Científica e Medição industrial. Técnicas de prevenção de acidentes. Técnicas de prevenção e extinção de incêndios.
Noções de Informática: conceitos básicos de operação com arquivos utilizando o Windows Explorer; Noções consistentes
de uso da Internet utilizando o Internet Explorer; Noções consistentes de trabalho com computadores em rede interna,
ambiente Windows; Noções consistentes de escrita e editoração de texto utilizando o Microsoft Word versão 2010;
Noções consistentes de cálculo e organização de dados em planilhas eletrônicas utilizando o Microsoft Excel versão
2010; Noções básicas, como usuário, do funcionamento de computadores e de periféricos; Noções básicas, como
usuário, dos sistemas operacionais Windows versão 10.
PORTUGUÊS: Compreensão de textos informativos e argumentativos e de textos de ordem prática (ordens de serviço, instruções, cartas,
ofícios e relatórios). Domínio da norma padrão do português contemporâneo, sob os seguintes aspectos: coesão textual, estruturação de
frase e período complexos, pontuação, concordância verbal e nominal, uso de vocabulário apropriado, grafia e acentuação, emprego de
pronomes.

Foz do Iguaçu, 30 de novembro de 2018.
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