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A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CATU, ESTADO DA BAHIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E, CONSIDERANDO O
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001 – 2007 E ANEXOS,TORNA PÚBLICO:1. Fica incluído o Programa de Prova
específico do cargo - Professor – Língua Portuguesa: I. LINGUAGEM, INTERLOCUÇÃO E DIALOGISMO.Língua e
linguagem: função simbólica (representação de mundo) e função comunicativa (interação social, ação lingüística);
dimensões da linguagem (semântica, gramatical e pragmática); discurso e texto; texto e elementos constitutivos do
contexto de produção; gêneros do discurso: estrutura, seqüências discursivas predominantes e marcas lingüísticas
recorrentes, dialogia e intertextualidade.II VARIAÇÃO LINGÜÍSTICA, NORMA E ENSINO DA LÍNGUA.Modalidades,
variedades, registros; concepções de gramática: normativa ou prescritiva, descritiva, internalizada; diferenças entre
padrões do oral e do escrito; norma culta; conexão entre orações e períodos: parataxe, coordenação e subordinação. III.
PRÁTICAS DE LEITURA E DE PRODUÇÃO DE TEXTO.O texto como unidade de sentido: mecanismos de coesão e
fatores de coerência; texto e leitor: procedimentos de leitura; tipos de atividades de escrita (transcrição, reprodução,
paráfrase, resumo, decalque, criação).IV. LITERATURA.A dimensão estética da linguagem; instâncias de produção e de
legitimação da produção literária; pactos de leitura: leitor e obra; a literatura e sua história: paradigmas estéticos e
movimentos literários em língua portuguesa; teatro e gênero dramático; romance, novela, conto e gêneros narrativos;
poema e gêneros líricos; intertextualidade e literatura.2. Fica incluído o Programa de Prova específico do cargo - Inspetor
de Saneamento: Noções de epidemiologia. Conhecimentos sobre doenças veiculadas pela água e alimentos; Vigilância da
qualidade da água e mananciais. Noções sobre características e destinos adequados de dejetos e esgoto. Noções sobre
doenças transmitidas por vetores. Controle de vetores. Noções sobre acondicionamento, coleta, transporte e destino de
resíduos sólidos (Lixo). Condições sanitárias para o funcionamento de estabelecimentos comerciais e de serviços de
saúde. Noções de biossegurança. Esse edital entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Esta
Retificação estará disponível nos sites www.aocp.com.br e www.ba.diariooficialeletronico.org/prefeitura/catu/. Catu, 29 de
Janeiro de 2008.GILCINA LAGO DE CARVALHO.PREFEITA MUNICIPAL.

