
EDITAL nº 02/2010 DO CONCURSO PÚBLICO 01/2010 – CONTER, DE 20 DE JANEIRO DE 2010 – Retificação – PÁGINA 1 DE 1 
 

      
 

 
 
 
 
 
 

EDITAL nº 02/2010 DO CONCURSO PÚBLICO 01/2010 – CONTER, DE 20 DE JANEIRO DE 2010 – RETIFICAÇÃO 
                   
 

Valdelice Teodoro, presidente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER, no uso de suas atribuições 
legais, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital nº 01/2009, de 20 de Janeiro de 2010, conforme a seguir especificado, 
permanecendo inalterados os demais itens e subitem do edital supracitado. 

 
 

1. Incluir o item 5.1.4, para o cargo 211-Serviços Gerais, do CRTR-15 – PERNAMBUCO do Edital nº 01/2010 
do Concurso Público 01/2010 – CONTER, que passa a ter a seguinte redação:  

 
5.1.4. Nível Médio – Cargo 211 – Serviços Gerais 

 

DISCIPLINA N° Questões Peso Pontos 
Língua Portuguesa 15 3 45 
Matemática 10 1 10 
Conhecimentos Gerais 15 3 45 
Total da Prova Objetiva 40  100 

 

 
2. Incluir no Anexo I, Requisitos e Atribuições,  para o cargo 211-Serviços Gerais, do CRTR-15 – 

PERNAMBUCO do Edital nº 01/2010 do Concurso Público 01/2010 – CONTER, que passa a ter a seguinte 
redação:  

 
REQUISITOS: Certificado de conclusão do ensino médio (2º Grau), fornecido por instituição de ensino credenciada pelo 
órgão competente. 
ATRIBUIÇÕES: Executar tarefas auxiliares na área de prestação de serviços gerais, tais como: execução de limpeza, 
higienização do local de trabalho e preparação e/ou distribuição de café e outros bebidas congêneres; auxiliar na 
execução de pequenos eventos internos; realizar levantamento  para fins de aquisição de produtos de copa e limpeza. 
RESPONSABILIDADES: PREPARAR e/ou SERVIR café, chá e outras bebidas congêneres e empregados e/ou visitantes; 
EXECUTAR, excepcionalmente, atividades externas como: serviços bancários, compras de material de escritório e outros, 
entrega de documentos; AUXILIAR, quando necessário, serviços de apoio administrativo como: arquivar documentos, 
recepcionar visitantes, tirar cópias xerográficas; LIMPAR e CONSERVAR as instalações físicas do CONTER e/ou CRTR’s, 
mantendo–as em perfeitas condições de higiene e limpeza, utilizando materiais e produtos adequados; AUXILIAR na 
organização de eventos internos como plenários, reuniões, e confraternizações, cooperando em todas as fases destes; 
EXECUTAR outras tarefas como as previstas no cargo e mesmo grau de complexidade. 

 
 

3. Incluir no Anexo II, Conteúdo Programático,  para o cargo 211-Serviços Gerais, do CRTR-15 – 
PERNAMBUCO do Edital nº 01/2010 do Concurso Público 01/2010 – CONTER, que passa a ter a seguinte 
redação:  

 
PORTUGUÊS: Compreensão e interpretação de texto. A estrutura do parágrafo. Ortografia. Acentuação gráfica. Crase. 
Pontuação. Divisão silábica. Substantivos e adjetivos (gênero, número e grau). Verbos (tempos e modos). Regência (verbal 
e nominal). Concordância (verbal e nominal). Estrutura do período simples e composto. Fonética e Fonologia: encontros 
vocálicos e consonantais. Dígrafos. Morfologia – classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo 
e suas flexões; advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Elementos de comunicação. Figuras de sintaxe. Noções de 
semântica. Produção textual: coerência e coesão, tipos de composição e elementos da comunicação. 
MATEMÁTICA: Noções sobre problemas envolvendo raciocínio lógico-analítico. Conjuntos: definições características e 
operações. Funções elementares, definições, características e operações: 1º grau, 2º grau, exponencial e logarítmica. 
Progressão aritmética e geométrica. Análise combinatória. Matrizes: adição, subtração, multiplicação e determinantes. 
Sistemas lineares: conceitos e soluções. Polinômios: definições, características e operações. Geometria plana e espacial: 
cálculo de áreas e volumes. Trigonometria: conceitos básicos. Regra de três simples e composta. Noções de matemática 
financeira: juros, montante e descontos. Noções de estatística. 
CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos de interesse geral nacional ou internacional – amplamente veiculados, nos últimos 
dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local – rádio, televisão, jornais e/ou revistas, internet. 

 
Brasília/DF, 29 de janeiro de 2010. 

 
Valdelice Teodoro 

Presidente 
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia 

                                          CONTER 
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