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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

Edital n.º 02/2019 - retificação 
 
O Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Público do Município de Alvorada do Oeste – 
RO, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital nº 01/2019, em conformidade 
com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria e Leis nº 641/2010 e 925/2018, em conjunto 
com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através do Decreton°074/2019, resolve, TORNAR PÚBLICO 
a retificação do Edital nº 01/2019. 
 

ONDE SE LÊ: 
Edital de abertura n.º 01/2019 
ANEXO II – Dos Conteúdos Programáticos 
MATEMÁTICA 
Para os cargos que exijam o ensino médio e superior: 
Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. Sistema legal de unidades de medida de massa e 
comprimento no Brasil. Operações básicas com números inteiros, fracionários e decimais. Geometria: perímetro, área e volume 
das principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Razão. Proporção. Porcentagem. Juros simples. Equações: 
1º grau, 2º grau e sistemas. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

 

LEIA-SE: 
Edital de abertura n.º 01/2019 
ANEXO II – Dos Conteúdos Programáticos 
MATEMÁTICA 
Para os cargos que exijam o ensino médio: 
Análise e interpretação de gráficos e tabelas envolvendo dados numéricos. Sistema legal de unidades de medida de massa e 
comprimento no Brasil. Operações básicas com números inteiros, fracionários e decimais. Geometria: perímetro, área e volume 
das principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Razão. Proporção. Porcentagem. Juros simples. Equações: 
1º grau, 2º grau e sistemas. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

 
 
 

ONDE SE LÊ: 
Edital de abertura n.º 01/2019 
ANEXO III – Cronograma 

ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Publicação do Edital 17/06/2019 

Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição 19/06 a 26/07/2019 

Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 05/07/2019 

 
 

LEIA-SE: 
Edital de abertura n.º 01/2019 
ANEXO III – Cronograma 

ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Publicação do Edital 17/06/2019 

Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição 19/06 a 26/06/2019 

Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 05/07/2019 
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Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Alvorada do Oeste/RO, 24 de junho de 2019. 

 
 
 

ISAEL FRANCELINO  
Superintendente/IMPRES. Port. N° 446/GAB/2017 CGRPPS-2560  

Instituto de Previdência Social dos Servidores Público 
do Município de Alvorada do Oeste – RO 

 
 
 

JOSE BATISTA DE SOUZA 
Presidente da Comissão Organizadora de Concurso 


