
ERRATA IV – EDITAL 40/2013 DO CONCURSO PÚBLICO PARA A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARAPIRACA

 
 
Onde se lê:
3.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico 
www.fadurpe.com.br/arapiraca2013, no período de 0h do dia 29/08/2013 às 23 horas e 59 
minutos do dia 29/09/2013, pelo horário de Brasília. Os interessados que não dispuserem de 
equipamentos para efetuar a inscrição poderão se dirigir ao Centro de Apoio à Educação Integral II 
– Museu Zezito Guedes - Praça Luiz Pereira Lima, 82, Centro/Arapiraca-AL, período de inscrição, 
nos dias úteis, nos horários das 08 h às 12 h e das 13 h às 17 h.

Lê-se:
3.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico 
www.fadurpe.com.br/arapiraca2013, no período de 0h do dia 29/08/2013 às 23 horas e 59 
minutos do dia 29/09/2013 e no período de 0h do dia 01/10/2013 às 23 horas e 59 minutos do dia 
03/10/2013, pelo horário de Brasília. Os interessados que não dispuserem de equipamentos para 
efetuar a inscrição poderão se dirigir ao Centro de Apoio à Educação Integral II – Museu Zezito 
Guedes - Praça Luiz Pereira Lima, 82, Centro/Arapiraca-AL, período de inscrição, nos dias úteis, 
nos horários das 08 h às 12 h e das 13 h às 17 h.

 
Onde se lê:
3.15.    Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, para efetivar a sua inscrição 
no concurso, deverão acessar o endereço eletrônico www.fadurpe.com.br/arapiraca2013 efetuar a 
inscrição e imprimir boleto para pagamento até o dia 30/09/2013, conforme procedimentos 
descritos neste edital.

 
Lê-se:
3.15.    Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, para efetivar a sua inscrição 
no concurso, deverão acessar o endereço eletrônico www.fadurpe.com.br/arapiraca2013 efetuar a 
inscrição e imprimir boleto para pagamento até o dia 10/10/2013, conforme procedimentos 
descritos neste edital.

 
Onde se lê:
3.19.        O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto deverá ser efetuado até o dia 
30/09/2013 em qualquer agente bancário ou lotérica da Caixa Econômica.

Lê-se:
3.19.        O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto deverá ser efetuado até o dia 
10/10/2013 em qualquer agente bancário ou lotérica da Caixa Econômica.

 
Onde se lê:

ANEXO II
PROGRAMAS

 
[...]

ATUALIDADES/CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE SAÚDE 
 



(Acupunturista - Assistente Social - Biólogo - Bioquímico - Dentista (Todas as especialidades) 
– Educador Físico - Enfermeiro - Farmacêutico - Fisioterapeuta - Fonoaudiólogo - Médico 
(Todas as especialidades) - Nutricionista - Psicólogo - Terapeuta Ocupacional – Veterinário – 
Zootecnista - Técnico em Enfermagem- Técnico em Laboratório - Técnico em Radiologia - 
Técnico em Segurança do Trabalho)
 

Legislação da Saúde: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Titulo VII-Capitulo 
II, Seção II - Lei 8080/90 e 8142/90); Emenda Constitucional nº 29/set/2000; Participação e 
Controle Social no SUS; Decreto presidencial 7508/11; Lei Municipal 2.676/2010 – Institui o 
Código Municipal de Saúde e adota providências Correlatas.

 
 

ATUALIDADES/CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE EDUCAÇÃO
 
 

(Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - Recreador Infantil - Professor de Educação Infantil 
(Creche/Pré-escola) - Professor das Séries Iniciais de 1a a 5a - Professor de 6a a 9a (Artes - 
Educação Física - Ensino Religioso – Geografia – História – Inglês - Português - Matemática))
 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9.394/96-Título I ao V, Art. 3º, 27 – Princípios e fins 
da Educação nacional (atualizações). Constituição Federal de 1988, Art.210- Parágrafo Único; Lei 
nº 9.475/97 - altera o artigo 33 da LDBEN – Lei nº 9.394/96. Lei dos nove anos (9 anos)- nº 11.274, 
de 06/02/2006; Art.3º modifica o Art. 32 da Lei n 9394/96 e 4º modifica o § 2º e o inciso I do § 3º 
do Art. 87 da Lei nº9394/96I; Art.5º e 6º. Resolução nº 02/98 – CEB/CNE. Parecer nº 04/98 - 
CEB/CNE. Resolução nº03/2002 – CEE/AL. Parecer nº 06/2002 – CEB/CNE. Diretrizes 
Curriculares Nacionais: Educação Infantil e Ensino Fundamental e Ensino Médio, (Educação 
Básica). Gestão Escolar. Planejamento Escolar. Avaliação da Aprendizagem. Projeto Político 
Pedagógico. PDE. Formação continuada. Parâmetros Curriculares Nacionais. Plano Nacional de 
Educação 2011-2020

 
 
 
 
 
 
 
 
Lê-se:

ANEXO II
PROGRAMAS

 
[...]

ATUALIDADES/CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE SAÚDE 
 

(Acupunturista - Assistente Social - Biólogo - Bioquímico - Dentista (Todas as especialidades) 
– Educador Físico - Enfermeiro - Farmacêutico - Fisioterapeuta - Fonoaudiólogo - Médico 
(Todas as especialidades) - Nutricionista - Psicólogo - Terapeuta Ocupacional – Veterinário – 



Zootecnista - Técnico em Enfermagem- Técnico em Laboratório - Técnico em Radiologia - 
Técnico em Segurança do Trabalho)
 

Legislação da Saúde: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Titulo VIII, Capitulo 
II, Seção II - Lei 8080/90 e 8142/90); Emenda Constitucional nº 29/09/2000; Participação e 
Controle Social no SUS; Decreto presidencial 7508/11; Lei Municipal 2.676/2010 – Institui o 
Código Municipal de Saúde e adota providências Correlatas.

 
 

ATUALIDADES/CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE EDUCAÇÃO
 
 

(Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - Recreador Infantil - Professor de Educação Infantil 
(Creche/Pré-escola) - Professor das Séries Iniciais de 1a a 5a - Professor de 6a a 9a (Artes - 
Educação Física - Ensino Religioso – Geografia – História – Inglês - Português - Matemática))
 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9.394/96-Título I ao V, Art. 3º, 27 – Princípios e fins 
da Educação nacional (atualizações). Constituição Federal de 1988, Art.210- Parágrafo Único; Lei 
nº 9.475/97 - altera o artigo 33 da LDBEN – Lei nº 9.394/96. Lei dos nove anos (9 anos)- nº 11.274, 
de 06/02/2006; Art.3º modifica o Art. 32 da Lei n 9394/96 e 4º modifica o § 2º e o inciso I do § 3º 
do Art. 87 da Lei nº9394/96; Art.5º e 6º e a Lei 12796/2013. Resolução nº 02/98 – CEB/CNE. 
Parecer nº 04/98 - CEB/CNE. Resolução nº03/2002 – CEE/AL. Parecer nº 06/2002 – CEB/CNE. 
Diretrizes Curriculares Nacionais: Educação Infantil e Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
(Educação Básica). Gestão Escolar. Planejamento Escolar. Avaliação da Aprendizagem. Projeto 
Político Pedagógico. PDE. Formação continuada. Parâmetros Curriculares Nacionais. Plano 
Nacional de Educação 2011-2020.

 

 
Onde se lê:



 

ANEXO III
CRONOGRAMA DO CONCURSO
CARGOS: GRUPO 01 E GRUPO 02

DATA EVENTO
29/08/2013 a 
29/09/2013

Inscrições através da internet no endereço eletrônico 
www.fadurpe.com.br/arapiraca2013

29/08/2013 a 
04/09/2013 Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição.

11/09/2013
Divulgação da relação nominal dos beneficiados com a 
isenção da taxa de inscrição.

12/09/2013 e 
13/09/2013

Período de Recursos à relação dos beneficiados com a isenção 
da taxa de inscrição.

20/09/2013
Resultado dos Recursos à relação dos beneficiados com a 
isenção da taxa de inscrição.

29/09/2013 Último dia para inscrições.

30/09/2013

Último dia para pagamento da taxa de inscrição através de 
boleto.

Último dia para requerer atendimento especial para pessoa 
com deficiência

Reabertura da solicitação de isenção da taxa de inscrição para 
o cargo de Bioquímico.

01/10/2013
Resultado da solicitação Isenção da taxa de inscrição para o 
cargo de Bioquímico.

02/10/2013
Recurso à relação dos beneficiados com a isenção da taxa de 
inscrição para o cargo de Bioquímico.

03/10/2013
Resultado dos Recursos à relação dos beneficiados com a 
isenção da taxa de inscrição para o cargo de Bioquímico.

08/10/2013 Ultimo dia de inscrição para o cargo de Bioquímico.

10/10/2013
Último dia para pagamento da taxa de inscrição através de 
boleto para o cargo de Bioquímico.

14/10/2013 a 
18/10/2013

Período para consulta de dados cadastrais, para conferência, 
reclamação das divergências e alterações na inscrição; 
período de exibição do Documento de Confirmação de 
Inscrição, nesta oportunidade será possível fazer alterações e 
retificar o Formulário de Inscrição (Exceto o Cargo).

28/10/2013 a 
01/11/2013

Período para impressão do Cartão de Inscrição sob a 
responsabilidade do candidato.

03/11/2013

Provas Objetivas para os cargos do GRUPO 01, exceto 
para o cargo de Bioquímico.

Divulgação das Provas Objetivas e dos respectivos gabaritos 
preliminares dos cargos do GRUPO 01 no endereço 







Lê-se:

ANEXO III
CRONOGRAMA DO CONCURSO
CARGOS: GRUPO 01 E GRUPO 02

DATA EVENTO
29/08/2013 a 
29/09/2013 e 
01/10/2013 a 
03/10/2013

Inscrições através da internet no endereço eletrônico 
www.fadurpe.com.br/arapiraca2013

29/08/2013 a 
04/09/2013 Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição.

11/09/2013
Divulgação da relação nominal dos beneficiados com a 
isenção da taxa de inscrição.

12/09/2013 e 
13/09/2013

Período de Recursos à relação dos beneficiados com a isenção 
da taxa de inscrição.

20/09/2013
Resultado dos Recursos à relação dos beneficiados com a 
isenção da taxa de inscrição.

29/09/2013 e 
03/10/2013 Último dia para inscrições.

30/09/2013
Reabertura da solicitação de isenção da taxa de inscrição para 
o cargo de Bioquímico.

01/10/2013
Resultado da solicitação isenção da taxa de inscrição para o 
cargo de Bioquímico.

02/10/2013
Recurso à relação dos beneficiados com a isenção da taxa de 
inscrição para o cargo de Bioquímico.

03/10/2013

Último dia para requerer atendimento especial para pessoa 
com deficiência

Resultado dos Recursos à relação dos beneficiados com a 
isenção da taxa de inscrição para o cargo de Bioquímico.

08/10/2013 Ultimo dia de inscrição para o cargo de Bioquímico.

10/10/2013
Último dia para pagamento da taxa de inscrição através de 
boleto para o cargo de Bioquímico e demais cargos.

14/10/2013 a 
18/10/2013

Período para consulta de dados cadastrais, para conferência, 
reclamação das divergências e alterações na inscrição; 
período de exibição do Documento de Confirmação de 
Inscrição, nesta oportunidade será possível fazer alterações e 
retificar o Formulário de Inscrição (Exceto o Cargo).

28/10/2013 a 
01/11/2013

Período para impressão do Cartão de Inscrição sob a 
responsabilidade do candidato.

Provas Objetivas para os cargos do GRUPO 01, exceto 
para o cargo de Bioquímico.


