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3ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020 
 
O Prefeito de Abreu e Lima , no uso de suas atribuições, e nos termos estabelecidos no subitem 14.13 do 
Edital nº 01/2020, referente ao concurso público para a Prefeitura de Abreu e Lima, torna pública a seguinte 
retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 
 
1. No Anexo I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, Nível Médio, Módulo II (Conhecimentos Específicos), 
ONDE SE LÊ: 
 

39. VÍDEO MONITOR: Produção e veiculação de mensagens em televisão, vídeo, rádio e internet. A Câmera: 
conceitos e tecnologia; tipos; funcionamento e operação; estrutura e componentes; CCU. Dispositivos 
básicos de câmera: alimentação e cabeamento; apoios e acessórios; pedestal, monopés, tripés, gruas, trilhos 
e steadcam; objetivas, lentes e filtros. A composição da imagem: frames; pixels; pontos; resolução e 
escaneamento. A cor: combinações de ajustes; brilho e matiz; saturação; sinal composto e sinal componente. 
Sistemas de cores: padrões; definição; conversores. Formatos de vídeo digital e analógico: especificidades de 
captação, armazenamento e reprodução; avaliação e monitoramento da qualidade de áudio e vídeo. Análise 
técnica e estética de imagens analógicas e digitais. A representação gráfica da imagem: leitura e 
monitoramento de formato de ondas e de componentes de sinal de cor. Captação de áudio e vídeo: 
montagem, operacionalidade e monitoramento de equipamentos específicos; tipos e métodos de gravação 
e registro; códigos e marcadores de tempo e de imagens. Reprodução de áudio e vídeo: montagem, 
operacionalidade e monitoramento de equipamentos específicos; tipos de exibição e reprodução; circuitos 
internos de TV; o audiovisual na web. 

 
LEIA-SE: 
 

39. VÍDEO MONITOR: A Câmera de vídeo: tipos e seus dispositivos básicos. A composição da imagem: frames; 

pixels; pontos; resolução e escaneamento. Captação de imagens em vídeo: montagem, operacionalidade e 

monitoramento de equipamentos específicos; tipos e métodos de gravação e registro; códigos e marcadores 

de tempo e de imagens. Armazenamento e reprodução de vídeo digital. Circuitos internos de TV. 

Monitoramento de vídeo: individualidade, privacidade e direito de imagem. Administração Pública: 

princípios da legalidade, da publicidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência. Direitos e 

garantias fundamentais. Noções de hierarquia. Noções de segurança. Formas de tratamento. Atendimento 

ao público. 

 
 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados 
 

Abreu e Lima, 03 de março de 2020. 

 

Marcos José da Silva 

PREFEITO DE ABREU E LIMA 

 


