
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 08/2018 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 

A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, de acordo com as disposições da legislação 
vigente, faz saber, por meio do presente Edital, que RETIFICA o Edital do Concurso Público nº 08/2018, publicado na 
Imprensa Oficial do Município, em 14 de dezembro de 2018, conforme segue: 

1) No ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, na prova de Conhecimentos Específicos, para o cargo de Analista 
Programador, leia-se como segue e não como constou: 

ANALISTA PROGRAMADOR: Lógica de Programação: construção de algoritmos (tipos de dados, variáveis e constantes, 
comandos de atribuição, avaliação de expressões, comandos de entrada e saída, funções pré-definidas, estruturas de 
controle, passagem de parâmetros, recursividade, programação estruturada); estrutura de dados: tipos abstratos de dados, 
vetores e matrizes, conceitos de listas, pilhas, filas e 21 árvores, métodos de busca, inserção e ordenação. 
Desenvolvimento de Sistemas: lógica de programação; estruturas lógicas; lógicas de argumentação; diagramas lógicos; 
técnicas de análise MER (Modelo entidade-relacionamento) e UML; conhecimento avançados no ambiente de sistemas 
WEB Scriptcase: principais características e componentes; conceitos e princípios de programação orientada a objetos; 
Padrão de desenvolvimento: programação orientada a objetos (POO); engenharia de software; modelos de processos de 
desenvolvimento de software; análise de requisitos; modelagem nas fases de análise e projeto; projeto de interface de 
usuário: prototipação, estratégias e técnicas de teste; processo de desenvolvimento de aplicações Web; projeto baseado 
em componentes, Servidores de aplicação Web Apache e IIS; Linguagens de Programação: Java Script; PHP; XML; 
Delphi; Visual Basic. Princípios de Engenharia de Software: Conceitos de modelagem de dados orientada a objetos 
(classes, herança, polimorfismo, objeto, construtores), Conceitos de bancos de dados relacionais, diagramas entidades-
relacionamentos; metodologias de desenvolvimento de sistemas, processo unificado; arquitetura de aplicações para o 
ambiente Internet; Conceitos de Arquitetura em múltiplas camadas. Linguagens de programação: Programação em 
DELPHI e PHP. Conhecimentos dos SGBD's SQL Server e MySQL, Linguagem SQL e Stored Procedures. Ambiente Web: 
HTML, XML, Javascript, JQuery, Ajax, HTTP(S), JSON e CSS. Programação com HTML5 e CSS3. Framework de Front-
end: Bootstrap 3. Conceitos de qualidade de software. Planejamento de sistemas de informação: Conceitos. Métodos de 
planejamento. Planejamento estratégico empresarial. Planejamento estratégico de informação. Integração dos elementos 
das camadas de planejamento. Identificação de necessidades de informação. Arquitetura de sistemas de informação. 
Plano de informática. Componentes e priorização. Formalização e controle: Organização e métodos. Gerência de projetos 
(PMBOK 5ª edição). ITIL V3 e COBIT. Padrão de arquitetura de software: Model-View-Controller(MVC). Ambiente de 
desenvolvimento integrado(IDE): visual Studio 2013 e 2015. Plataforma .NET: C#, ASP.NET (Web Forms, Web API, Web 
Services e MVC), Windows Forms e Xamarin Forms; Ferramenta de criação de relatórios: iTextSharp. Conhecimentos em 
linguagens de programação em plataforma web e conhecimentos na área de informática da plataforma Google. 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital do Concurso Público nº 08/2018. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Retificação nº 01, do Edital do 
Concurso Público nº 08/2018, da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, publicado na Imprensa Oficial do 
Município, em 14 de dezembro de 2018. 

 

Santana de Parnaíba, 4 de janeiro de 2019. 

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 
 

http://asp.net/

