
    
  

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ 

CNPJ: 06.553.994/0001-50 

 

prefeituramuncipalsfcopi@hotmail.com 

SEGUNDO ADITIVO AO EDITAL 001/2011 – CONCURSO PÚBLICO 
 

O Prefeito Municipal de São Francisco Estado do Piauí, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que os itens 2, 2.2.1, 2.2.4, 4, 4.1 e Anexo II (Conteúdos Programáticos de Matemática)  
passam a vigorar com as seguintes modificações: 
 
2. DAS INSCRIÇÕES: De 21 de março de 2011 a 8 de abril de 2011 até as 23 hs e 59 min. 
 

2.2.1. Para fazer a inscrição pela internet, no endereço www.consep-pi.com.br, o candidato 
deve localizar a Ficha de Inscrição no link correspondente ao Concurso Público de São Francisco do 
Piauí, no período das inscrições (21.03.2011 a 8 de abril de 2011). O horário máximo para fazer a 
inscrição será as 23hs59min do dia 8 de abril de 2011. 
 
 2.2.4. O candidato com necessidades especiais que fizer a inscrição pela internet deverá 
enviar via sedex, o laudo médico de que trata o item 6.1 para CONSEP – Consultoria e Estudos 
Pedagógicos Ltda., localizada à Rua Arlindo Nogueira, 333 Norte Salas 309/310 – Centro – CEP: 
64.000.290 -Teresina – PI. A data de postagem do laudo deverá ser até dia 8 de abril de 2011.  
 
4. DA PROVA  

4.1. A prova será realizada dia 15.05.2011, a partir das 9:00hs com três horas de duração, sendo 
este horário (9:00hs) o limite para ingressar no local de aplicação das provas. Os locais de aplicação 
da prova objetiva serão divulgados até dia 9 de maio de 2011, na sede da Prefeitura de São 
Francisco do Piauí e no site  www.consep-pi.com.br.  Caso o numero de candidatos inscritos supere a 
capacidade de espaço físico do município, as provas poderão ser realizadas em datas e horários 
diferentes que serão divulgadas com antecedência mínima de 15 dias da realização da mesma.   
 
 
Anexo II 
 
Fica alterado o  Conteúdo Programático de Matemática para o Cargo de  Professor de 1º ao 5º Ano: 
 

Matemática 

Professor do Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano 

Números Naturais (número e numeral, número natural, numeral e algarismos, conjuntos dos números 
naturais, representação geométrica dos números naturais, adição, subtração, divisão e multiplicação 
de números naturais) Sistema de Numeração (sistema decimal de numeração, ordem e classe, valor 
absoluto e valor relativo), Números Racionais (representação de uma fração, leitura de fração, tipos 
de fração, frações equivalentes, simplificação de frações, adição, subtração, multiplicação e divisão 
de frações). 

 

Os demais itens do Edital 001/2011 permanecem  inalterados. 
 
 

São Francisco do Piauí (PI), 1º de Abril de 2011. 
 
 
 

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA COSTA 
Prefeito Municipal 
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