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RETIFICAÇÃO Nº 02 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO, faz saber, por meio do presente Edital que RETIFICA, o edital de abertura de 
inscrições do Concurso Público Edital nº 01/2016, conforme especificado a seguir: 
 
1) No ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
PARA O CARGO DE SUPERVISOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: 
Excluir o seguinte conteúdo: Crimes falimentares (Dec. Lei n.º 7.661/1945; arts. 186 a 199). 
 
PARA O CARGO DE ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 
Excluir os seguintes conteúdos: Lei da imprensa. Gerar produtos audiovisuais em especialidades criativas, como 
escrever originais ou roteiros para realização de projetos audiovisuais; adaptar originais de terceiros; redigir, produzir e 
executar a interpretação de materiais audiovisuais de conteúdo informativo, educativo, de orientação e mobilização social; 
planejar, orçar e produzir programas para serem gravados ou transmitidos; executar rotinas de criações audiovisuais, 
incluindo planejamento, seleção e edição de imagens e sons, redação e roteirização de produtos em diferentes suportes, 
gravações e montagens, entre outras atividades; conceber projetos de criação e produção audiovisual em formatos 
adequados a sua veiculação nos meios massivos, como rádio e televisão, em formatos de divulgação presencial, como 
vídeo e gravações sonoras, e em formatos típicos de inserção em sistemas eletrônicos em rede, como  CD-ROM’s e outros 
produtos digitais; trabalhar em equipe com profissionais da área e interagir com áreas vizinhas à criação e divulgação 
audiovisual, como as novas mídias digitais; elaborar materiais de comunicação pertinentes a sua atividade com linguagem 
adequada aos diferentes meios e modalidades tecnológicas de comunicação, atentando para os diferentes níveis de 
proficiência dos públicos a que se destinam, entre outras atribuições inerentes à profissão. 
 
 
Permanecem inalterados os demais itens do Edital do Concurso Público nº 01/2016. 
 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Retificação. 
 

 
Osasco, 12 de julho de 2016. 

 
 

JAIR ASSAF 
Presidente da Câmara Municipal de Osasco 


