
                                                    
 
 

EDITAL Nº 02/2016 
TERMO DE RETIFICAÇÃO 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 
ANEXO I 

 
 
 
O Presidente da Câmara Municipal deIbiporã, no uso de suas atribuições 
legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com 
a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA 
PÚBLICA a retificação do Anexo I do Edital de de Concurso Público nº 01/2016 
– Dos Requisitos e Atribuições dos Cargos - como segue: 
 
 
Art. 1º. Fica retificado o Anexo I do Edital de Abertura como segue: 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
 

CARGO 102: ANALISTA DE INFORMÁTICA 

Requisitos: Superior Completo Processamento de Dados ou Ciências da Computação 

Atribuições:  
- executar todas as atividades atinentes aos serviços de processamento de dados da Câmara 
Municipal de Ibiporã; 
- identificar as necessidades dos setores com relação à sistematização de processos de 
trabalho, e proceder à instalação, à manutenção e à modificação, quando necessários, dos 
sistemas; 
- elaborar e implantar o Plano Diretor de Informática; 
- coordenar as atividades nas diferentes fases da análise do programa, nas definições e no 
detalhamento de soluções, na codificação dos problemas, nos testes de programas e 
eliminação de erros; 
- orientar estudos e propor medidas visando melhorar os serviços de informática; 
- selecionar e colocar em funcionamento programas e aplicativos, e orientar usuários quanto à 
sua utilização; 
- definir o planejamento, operacionalização, manutenção e atualização do site da Câmara 
Municipal de Ibiporã; 
- manter cópias de segurança dos sistemas e informações existentes; 
- todas as informações deverão ser mantidas sob a responsabilidade da Mesa Diretora; 
- desempenhar quaisquer outros serviços de sua área de atuação e competência. 

 
 
 
LEIA-SE: 
 
 



 
CARGO 102: ANALISTA DE INFORMÁTICA 

Requisitos: Superior Completo Processamento de Dados, Ciências da Computação, ou 
outros cursos superiores da área de Informática 

Atribuições:  
- executar todas as atividades atinentes aos serviços de processamento de dados da Câmara 
Municipal de Ibiporã; 
- identificar as necessidades dos setores com relação à sistematização de processos de 
trabalho, e proceder à instalação, à manutenção e à modificação, quando necessários, dos 
sistemas; 
- elaborar e implantar o Plano Diretor de Informática; 
- coordenar as atividades nas diferentes fases da análise do programa, nas definições e no 
detalhamento de soluções, na codificação dos problemas, nos testes de programas e 
eliminação de erros; 
- orientar estudos e propor medidas visando melhorar os serviços de informática; 
- selecionar e colocar em funcionamento programas e aplicativos, e orientar usuários quanto à 
sua utilização; 
- definir o planejamento, operacionalização, manutenção e atualização do site da Câmara 
Municipal de Ibiporã; 
- manter cópias de segurança dos sistemas e informações existentes; 
- todas as informações deverão ser mantidas sob a responsabilidade da Mesa Diretora; 
- desempenhar quaisquer outros serviços de sua área de atuação e competência. 

 
 
Art. 2º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Ibiporã, 11 de março de 2016. 
 
 
 
 

Lafayette Forin 
Presidente da Câmara Municipal 


