
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 05 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

A Prefeitura Municipal de Vazante, através do Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Social Nosso Rumo, torna pública a Retificação nº 05 do Edital de 

Abertura do Concurso Público 01/2018. 

 

1. DAS INCLUSÕES 

1.1. No Capítulo 1. DO CONCURSO PÚBLICO, especificamente na tabela I, consideram-se os 

cargos incluídos: 

CARGOS PARA ENSINO SUPERIOR 

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 68,00  

Cód. Cargo Especialidade 
Setor/ Área de 

Atuação 

Vagas 

Totais 

Vagas 

AC 

Vagas 

PCD 

Carga 

Horária 

Semanal 

Salário 

Inicial R$ 

Requisitos Mínimos 

Exigidos 

5053 
Professor de 

Educação Básica 2 
Língua Portuguesa 

Escola Municipal 

Emílio Alves Rios  
01 01 -- 20 1.207,00 

Diploma de educação 

superior, em curso de 

licenciatura, de graduação 

plena, com habilitação 

específica na área de 

atuação. 

5054 
Professor de 

Educação Básica 2 
Língua Portuguesa 

Escola Municipal 

Dr. Martinho 

Campos 

01 01 -- 20 1.207,00 

Diploma de educação 

superior, em curso de 

licenciatura, de graduação 

plena, com habilitação 

específica na área de 

atuação. 

5055 
Professor de 

Educação Básica 2 
Matemática 

Escola Municipal 

Emílio Alves 
01 01 -- 20 1.207,00 

Diploma de educação 

superior, em curso de 

licenciatura, de graduação 

plena, com habilitação 

específica na área de 

atuação. 

5056 
Professor de 

Educação Básica 2 
Matemática 

Escola Municipal 

Nair Melo Franco 

Ribeiro 

01 01 -- 20 1.207,00 

Diploma de educação 

superior, em curso de 

licenciatura, de graduação 

plena, com habilitação 

específica na área de 

atuação. 

5057 
Professor de 

Educação Básica 2 
Matemática 

Escola Municipal 

Dr. Martinho 

Campos     

01 01 -- 20 1.207,00 

Diploma de educação 

superior, em curso de 

licenciatura, de graduação 

plena, com habilitação 

específica na área de 

atuação. 

5058 
Professor de 

Educação Básica 2 

 

História 

Escola Municipal 

Emílio Alves Rios  
01 01 -- 20 1.207,00 

Diploma de educação 

superior, em curso de 

licenciatura, de graduação 

plena, com habilitação 

específica na área de 



 

atuação. 

5059 
Professor de 

Educação Básica 2 
História 

Escola Municipal 

Dr. Martinho 

Campos 

01 01 -- 20 1.207,00 

Diploma de educação 

superior, em curso de 

licenciatura, de graduação 

plena, com habilitação 

específica na área de 

atuação. 

5060 
Professor de 

Educação Básica 2 
Geografia 

Escola Municipal 

Emílio Alves Rios 
01 01 -- 20 1.207,00 

Diploma de educação 

superior, em curso de 

licenciatura, de graduação 

plena, com habilitação 

específica na área de 

atuação. 

5061 
Professor de 

Educação Básica 2 
Geografia 

Escola Municipal 

Nair Melo Franco 

Ribeiro 

01 01 -- 20 1.207,00 

Diploma de educação 

superior, em curso de 

licenciatura, de graduação 

plena, com habilitação 

específica na área de 

atuação. 

5062 
Professor de 

Educação Básica 2 
Ciências 

Escola Municipal 

Emílio Alves Rios 
01 01 -- 20 1.207,00 

Diploma de educação 

superior, em curso de 

licenciatura, de graduação 

plena, com habilitação 

específica na área de 

atuação. 

5063 
Professor de 

Educação Básica 2 
Ciências 

Escola Municipal 

Dr. Martinho 

Campos 

 

01 01 -- 20 1.207,00 

Diploma de educação 

superior, em curso de 

licenciatura, de graduação 

plena, com habilitação 

específica na área de 

atuação. 

5064 
Professor de 

Educação Básica 2 
Ciências 

Escola Municipal 

Nair Melo Franco 

Ribeiro 

01 01 -- 20 1.207,00 

Diploma de educação 

superior, em curso de 

licenciatura, de graduação 

plena, com habilitação 

específica na área de 

atuação. 

5065 
Professor de 

Educação Física 

Professor de 

Educação Física 

Escola Municipal 

Dr. Martinho 

Campos    

01 01 -- 20 1.207,00 

Diploma de educação 

superior, em curso de 

licenciatura, de graduação 

plena, com habilitação 

específica na área de 

atuação. 

5066 
Professor de 

Educação Física 

Professor de 

Educação Física 

Escola Municipal 

Caldeira Brant 
01 01 -- 20 1.207,00 

Diploma de educação 

superior, em curso de 

licenciatura, de graduação 

plena, com habilitação 

específica na área de 

atuação. 

5067 
Professor de 

Educação Física 

Professor de 

Educação Física 

Escola Municipal 

Nair Melo Franco 

Ribeiro 

01 01 -- 20 1.207,00 

Diploma de educação 

superior, em curso de 

licenciatura, de graduação 

plena, com habilitação 

específica na área de 

atuação. 



 

5068 
Professor de 

Educação Física 

Professor de 

Educação Física 

Escola Municipal 

Emílio Alves Rios 
01 01 -- 20 1.207,00 

Diploma de educação 

superior, em curso de 

licenciatura, de graduação 

plena, com habilitação 

específica na área de 

atuação. 

 

1.2. No Capítulo 5 DAS ETAPAS E DAS PROVAS, especificamente na tabela do item 5.2, 

consideram-se incluídos os cargos abaixo: 

 
Nível Superior 

 

Cargo Tipo de Prova Conteúdo/ Disciplinas Nº de Itens 

5053 até 5054 – Professor de Educação Básica 2 – Língua Portuguesa 
5055 até 5057 – Professor de Educação Básica 2 – Matemática 
5058 até 5059 – Professor de Educação Básica 2 – História 

5060 até 5061 – Professor de Educação Básica 2 – Geografia 
5062 até 5064 – Professor de Educação Básica 2 – Ciências 

5065 até 5068 – Professor de Educação Física  
 

Objetiva 

Língua Portuguesa 

Matemática 
Conhecimentos Pedagógicos e 

Legislação 
Conhecimentos Específicos 

10 

10 
05 

 
10 

Títulos Conforme Capítulo 8 deste Edital. 

 

1.3. No item 6.1.4., consideram-se incluídos os cargos abaixo: 

PERÍODO Y 

Cód. Cargo Especialidade 

5053 Professor de Educação Básica 2 Língua Portuguesa 

5054 Professor de Educação Básica 2 Língua Portuguesa 

5055 Professor de Educação Básica 2 Matemática 

5056 Professor de Educação Básica 2 Matemática 

5057 Professor de Educação Básica 2 Matemática 

5058 Professor de Educação Básica 2 História 

5059 Professor de Educação Básica 2 História 

5060 Professor de Educação Básica 2 Geografia 

5061 Professor de Educação Básica 2 Geografia 

5062 Professor de Educação Básica 2 Ciências 

5063 Professor de Educação Básica 2 Ciências 

5064 Professor de Educação Básica 2 Ciências 

5065 Professor de Educação Física Professor de Educação Física 

5066 Professor de Educação Física Professor de Educação Física 

5067 Professor de Educação Física Professor de Educação Física 

5068 Professor de Educação Física Professor de Educação Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. No anexo II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, leia como segue e não como constou: 

 

5053 ao 5064 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 2 – DIVERSAS ÁREAS 

Exercer os serviços de docência e para isto: Participar da elaboração da proposta pedagógica 

do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a política 

pedagógica do estabelecimento de ensino; exercer os serviços de docência, zelando pela 

aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; colaborar com as atividades 

de articulação da escola com as famílias e a comunidade; efetuar registros pedagógicos; 

atuar em reuniões administrativas e pedagógicas; cumprir a legislação referente ao ensino; 

elaborar e cumprir planos de trabalho, programas e metas de acordo com o espaço e o 

tempo determinado pela entidade escolar ou SME;  comparecer às reuniões marcadas pela 

direção da escola ou pela Secretaria de Educação, sempre que convocados, zelar pela 

conservação do material que lhe for confiado;  participar de comissões, quando designado; 

participar de reuniões ou grupos de trabalhos com setores da Secretaria Municipal de 

Educação e outras entidades, oferecendo sugestões e discutindo programas de trabalho; 

participar do Conselho de Classe; participar de atividades de aperfeiçoamento e treinamento 

aplicando os conhecimentos adquiridos na melhoria da prática pedagógica e na socialização 

com seus pares; utilizar regularmente todas as tecnologias disponíveis para aprimorar e 

racionalizar o processo de ensino-aprendizagem; desenvolver de forma regular atividades e 

tarefas em equipe; estabelecer boas relações com os alunos, pais, colegas de trabalho e 

dirigentes escolares, enfatizando o respeito e a ética nessas relações, contribuindo assim 

para o estabelecimento de um clima agradável de trabalho; estabelecer estratégias para 

reduzir a 0% (zero por cento) os alunos evadidos na turma; saber ouvir e discordar de forma 

respeitosa das ideias dos demais membros da equipe escolar, acatando a decisão da 

maioria; educar os alunos e zelar para que eles preservem a instalações e equipamentos da 

escola, assim como os bens e patrimônio do município; comparecer regularmente e 

permanecer no local de trabalho, executando as atribuições pertinentes ao cargo; observar o 

horário de trabalho, ser pontual e cumprir rigorosamente a carga horária definida para o 

cargo ocupado; agir e respeitar a ética profissional no seu convívio e contato profissional e 

ou social para com os profissionais do magistério, demais servidores, pais, responsáveis e 

alunos; encontrar opções eficazes para problemas e situações imprevistas; responder 

prontamente às necessidades e às demandas surgidas no cotidiano do trabalho; ser assíduo, 

comparecendo diariamente e permanecendo no local de trabalho, executando as atribuições 

pertinentes ao cargo; utilizar com cuidado, zelo e sem desperdício os equipamentos, 

materiais e instalações escolares no exercício das atividades e tarefas; desenvolver de forma 



 

regular, atividades e tarefas com a equipe de trabalho; saber ouvir e discordar, de forma 

respeitosa, das idéias dos demais membros da equipe, acatando a decisão da maioria; 

manter bom relacionamento e interação com os colegas e direção, contribuindo para o 

estabelecimento de um clima agradável de trabalho; utilizar estratégias para que os alunos 

aprendam de fato, reduzindo a 0% (zero) por cento a reprovação; respeitar a hierarquia e 

cumprir as obrigações com empenho, dedicação, boa vontade e seriedade. 

 

5065 ao 5068 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Reger Salas de aula em atividades de educação física, desportivas e de lazer; atuar no 

ensino esportivo e atividades de lazer para criança, adolescentes e adultos, divulgar 

atividades esportivas e de lazer para criança, adolescentes e adultos. divulgar atividades 

esportivas e de lazer, reger atividades esportivas e de lazer, atuar na área de ensino e 

prática esportiva, elaborar programas e plano de trabalho, controle e avaliação de 

rendimento, organizar e acompanhar turmas e competições, manter disciplina, organizar e 

participar de reuniões colaborar na conservação da ordem do ambiente de trabalho, 

desempenhar tarefas afins; planejar aulas e desenvolver coletivamente atividades e projetos 

pedagógicos. Ministrar aulas, promovendo o processo de ensino/aprendizagem. Participar da 

avaliação de rendimento escolar. Atender às necessidades especiais. Elaborar e executar 

projetos em consonância com o programa Político/pedagógico da Rede Municipal de 

Educação. 

 

1.5. No anexo III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, leia como segue e não como constou: 

 

PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 2 – LÍNGUA PORTUGUESA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa. Concepções de língua linguagem como discurso e processo de 

interação: conceitos básicos de dialogismo, polifonia, discurso, enunciado, enunciação, texto, gêneros discursivos. Conceitos em 

Linguística. Saussure. Oralidade: concepção, gêneros orais, oralidade e ensino de língua, particularidades do texto oral. Leitura: 

concepção, gêneros, papel do leitor, diferentes objetivos da leitura, formação do leitor crítico, intertextualidade, inferências, 

literatura e ensino, análise da natureza estética do texto literário. Escrita: produção de texto na escola, papel do interlocutor, 

contexto de produção, gêneros da escrita, fatores linguísticos e discursivos da escrita, o trabalho da análise e revisão de 

reescrita de textos. Análise Linguística: o texto (oral e escrito) como unidade privilegiada na análise reflexão da linguagem, os 

efeitos do sentido provocados pelos elementos linguísticos, à norma padrão e as outras variedades linguísticas. Linguagem oral 

e linguagem escrita: Relações entre fala e escrita: perspectiva não dicotômica. Relações de independência, de dependência e 

de interdependência. O ensino de leitura e compreensão de textos: Estratégias de leitura. Objetivos do ensino da Língua 

Materna. Concepções de linguagem. Concepção de gramática. A variação linguística e o ensino da língua materna. Variação 

dialetal. O texto e o discurso. Gramática de uso e gramática reflexiva. Gramática teórica e gramática normativa. 

 
 
 
 



 

PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 2 – MATEMÁTICA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática. Aritmética e conjuntos: Os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, 

irracionais e reais). Operações básicas, propriedades, divisibilidade, contagem e princípio multiplicativo. Proporcionalidade. 

Álgebra. Equações de 1º e 2º graus. Funções elementares, suas representações gráficas e aplicações: lineares, quadráticas, 

exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Progressões aritméticas e geométricas. Polinômios. Números complexos. Matrizes, 

sistemas lineares e aplicações na informática. Fundamentos de matemática financeira. Espaço e forma: Geometria plana, 

plantas e mapas. Geometria espacial. Geometria métrica. Geometria analítica. Tratamento de dados: Fundamentos de 

estatística. Análise combinatória e probabilidade. Análise e interpretação de informações expressas em gráficos e tabelas. 

Matemática, sociedade e currículo: Currículos de Matemática e recentes movimentos de Reforma. Os objetivos da Matemática 

na Educação Básica. Seleção e organização dos conteúdos para o Ensino Fundamental. Tendências em Educação Matemática 

(resolução de problemas, modelagem, etnomatemática, história da matemática e mídias tecnológicas). 

 
PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 2 – HISTÓRIA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Parâmetros Curriculares Nacionais de História. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Fundamentos teóricos do Pensamento Histórico. Didática e prática 

dos procedimentos de produção do conhecimento histórico. Linguagem e ensino de História. Transversalidade, novas formas de 

abordagem e renovação do ensino de História. Da pré-história ao feudalismo. Formação da Europa Medieval. Civilizações da 

Antiguidade oriental e ocidental. A Era Medieval. A Expansão Europeia. Formação do Mundo Contemporâneo. Brasil: Sistema 

Colonial, Império e República. História da América. Capitalismo Mercantil. A Revolução Industrial. Primeira e Segunda Guerra 

Mundial. A Crise de 1929. Regimes totalitários pelo mundo ao longo da História. Emancipações Políticas. A Proclamação da 

República. A escravatura. A Inconfidência Mineira e o processo de independência. Brasil República no Século XX. A Era Vargas. 

Mudanças na constituição ao longo do tempo. Os direitos trabalhistas ao longo do tempo. A Revolução de 30 e o Estado Novo 

(1930-1945). A democracia populista (1945-1964). A Ditadura Militar no Brasil. O movimento “Diretas Já”. A política no Brasil 

nos anos 80 e 90. Guerras, Revoluções e Revoltas no Brasil. O processo de redemocratização. Informações sobre 

acontecimentos no mundo contemporâneo. Os programas sociais no Brasil no século XXI. A política nos anos 2000. 

 
PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 2 – GEOGRAFIA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia. A Geografia e a compreensão do Mundo. O Planeta Terra, os continentes, as 

ilhas e os oceanos. Relevo e hidrografia. Clima e vegetação. O campo e a cidade. Setores da Economia. Industrialização. 

Território brasileiro. Brasil população. Urbanização brasileira. Diferentes formas de regionalizar o Brasil. A evolução do 

pensamento geográfico e os novos paradigmas de ciência. As fontes e a evolução da concepção da natureza do homem e da 

economia na geografia: Os impactos da economia mundial sobre o meio ambiente e suas relações com a sociedade. 

Abordagem dos conceitos da geografia de paisagem, espaço, sociedade, região, território. Geopolítica da globalização: 

organismos internacionais, comércio internacional e desigualdades. Metodologia do ensino e aprendizagem da geografia: os 

novos recursos didáticos. As diferentes propostas curriculares e o livro didático na geografia. Ensino e pesquisa em geografia. 

Alfabetização e linguagem cartográfica. A cartografia nos diversos níveis de ensino. Orientação, localização e representação da 

terra. A divisão política, administrativa e o planejamento do território brasileiro. A divisão do espaço brasileiro segundo o IBGE. 

As regiões geoeconômicas brasileiras. Conceitos demográficos fundamentais. Crescimento populacional. Teorias demográficas e 

desenvolvimento sócio econômico. Distribuição geográfica da população. Estrutura da população. Migrações populacionais. O 

processo de industrialização e a urbanização brasileira e as consequências ambientais. Relação cidade e campo. A geografia 

agrária e as transformações territoriais no campo brasileiro. Agricultura e meio ambiente. Brasil, território e nação: A produção 

do espaço geográfico brasileiro, o Brasil e a nova ordem mundial e o Brasil no contexto regional. Organizações e blocos 

econômicos. Conflitos, problemas e propostas do mundo atual. Quadro natural (relevo vegetação, clima, solos e hidrografia) 

numa perspectiva global, nacional e regional. Clima e aquecimento global. Conservação, preservação e degradação ambiental 

no Brasil. Políticas públicas e gestão ambiental no Brasil. Representações e práticas sociais em educação ambiental. Espaço e 

turismo no ensino da geografia. 

 
PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 2 – CIÊNCIAS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais. Fundamentos do ensino e aprendizagem de Ciências e aplicação 

didática e metodológica dos conhecimentos nas práticas. Construção do conhecimento em ciências da natureza. Modelos da 



 

origem e evolução do Universo e da Terra. Sistema solar e movimentos da Terra, Sol e Lua. Origem, organização e evolução 

dos seres vivos. Biodiversidade. Diversidade biológica e de ecossistemas no Brasil. Transformações químicas no ambiente e nas 

práticas da vida diária. Propriedades da matéria e sua relação com os diferentes usos dos materiais. Transformações de energia 

no cotidiano: luz, calor, eletromagnetismo, som e movimento. Relações de consumo a degradação ambiental e a busca da 

sustentabilidade. A complexidade das questões ambientais nas suas dimensões global e local. Interferência do ser humano nos 

ciclos naturais e impactos ambientais. Promoção da saúde individual e coletiva e ações voltadas para melhoria da qualidade de 

vida. Organismo humano. Sexualidade humana, contracepção e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. 

Conhecimento científico e tecnológico como construção histórica e social. Impacto das tecnologias nas sociedades e na vida 

humana. Ar: composição, propriedades e respectivas Aplicações. Camadas da Atmosfera. Pressão Atmosférica (variações da 

pressão atmosférica, medida da pressão atmosférica, formação de vento, as massas do ar). Previsão do Tempo. Ar e Saúde. 

Preservação do ar. Água: Composição. Propriedades. Estados Físicos e as Mudanças de fase da Água. O Ciclo e Formação da 

Água na Natureza. Água e Saúde. Saneamento Básico. Solo: Como se Formam os Solos (as Rochas). Composição. Tipos. 

Função. O Solo e a nossa Saúde. Vírus. Estrutura. Reprodução. Importância do Estudo. Moneras, Protistas e Fungos: 

Representantes. Ecologia. Características da Célula. Caracteres morfofisiológicos. Importância do estudo dos benefícios e 

malefícios para os seres humanos. Evolução dos Seres Vivos: Fóssil e sua importância. Animais: Ordenação evolutiva da 

filogenia dos principais grupos do reino animal com seus respectivos representantes. O Corpo humano como um todo em 

equilíbrio. Desequilíbrios: endemias, drogas, desnutrição. Continuidade das espécies. Evolução. Reprodução. Hereditariedade. O 

ensino de Ciências e as questões sociais: ambiente, saúde, orientação sexual, ética e pluralidade cultural. 

 
PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física. A Educação Física no projeto político pedagógico: contexto do 

componente curricular, a Educação Física enquanto linguagem, o processo ensino aprendizagem na Educação Física. O esporte 

na escola. A sociabilização do jogo e do desporto, aprendizagem social no ensino dos desportos nas escolas, jogo ou esporte, 

metodologia do ensino dos jogos esportivos. Princípios da atividade física: individualidade biológica, da sobrecarga crescente, 

da especificidade, continuidade, reversibilidade. Habilidades motoras e desenvolvimento. Atividade e aptidão física. Saúde e 

qualidade de vida. O desenvolvimento dos conteúdos. O processo do desenvolvimento motor – sequência de desenvolvimento e 

aquisição dos padrões fundamentais do movimento. Aspectos biológicos do desenvolvimento e o movimento humano. 

Conhecimentos técnicos em Voleibol, Handebol, Futebol e Basquetebol. Teste de aptidão física.  Conhecimentos básicos em 

Primeiros Socorros. Didática, didática da educação física e pedagogia da educação física: conceitos e fundamentos da didática; 

tendências pedagógicas na escola; planejamento de ensino; componentes do plano de ensino; recursos de ensino 

aprendizagem; metodologia de prática e ensino; tendências pedagógicas na educação física; teorias da educação física e do 

esporte; educação física no ensino infantil, fundamental e médio; estilos de ensino na educação física; educação física e 

interdisciplinaridade; pedagogia do movimento. Atividade física, esporte e esporte adaptado: histórico; conceituação; aspectos 

filosóficos, sociológicos e culturais; corporeidade; corpo e movimento; expressão corporal; atividade física como promoção de 

saúde; epidemiologia da atividade física; aprendizagem, regras, técnicas e táticas dos esportes e esportes adaptados. 

Recreação e lazer: conceitos de recreação, lazer, ludicidade, brinquedo, brincadeira, jogo, ócio; fundamentos da recreação e 

lazer; elementos da recreação e lazer; tempo livre x tempo disponível; lazer x trabalho x tempo livre; lazer e a educação física; 

papel pedagógico do jogo; jogos cooperativos; jogos competitivos; jogos de tabuleiro. Primeiros socorros e higiene: prevenção 

de acidentes nas atividades físicas; primeiros socorros nas situações de traumatismo, de parada e ataque cardíaco, perda de 

consciência, desmaios, convulsões, estado de choque, hemorragias, queimaduras, afogamento, ferimentos, lesões por 

intoxicação, acidentes causados por animais peçonhentos e corpos estranhos; transporte de acidentados; material e 

improvisação em primeiros socorros; lesões nas atividades de saúde; higiene aplicada à atividade física, conceitos de saúde, 

doença, higiene individual e coletiva; proteção contra doenças transmissíveis; exame médico. Reabilitação: princípios e filosofia 

da reabilitação; história da reabilitação; conceitos de deficiência, incapacidade e desvantagem; abordagem fisioterápica na 

reinserção do indivíduo ao trabalho, escola, comunidade; acessibilidade; trabalho em equipe. Farmacologia: Conhecimentos 

básicos sobre os principais fármacos utilizados por pacientes acometidos por doenças do sistemas cardiovascular, 

musculoesquelético, endócrino e neurológico. 

 

2. DAS ALTERAÇÕES 

2.1. No Capítulo 8 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS, especificamente no tabela do item 8.1, 

leia como segue e não como constou: 

 

8.1. Concorrerão à Prova de Títulos os candidatos ao(s) Cargos/ Especialidades 5002 – 

Especialista em Administração Pública – Advogado, 5003 – Especialista de Apoio da 

Assistência Social – Advogado CREAS, 5034 – Procurador Municipal, 5035 – Professor de 



 

Educação Básica 1, 5053 ao 5064 – Professor de Educação Básica 2 e 5065 ao 5068 – 

Professor de Educação Física, habilitados nas provas objetiva, conforme estabelecido no 

Capítulo 7 deste Edital. 

 

2.2. No anexo II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, leia como segue e não como constou: 

 

5053 ao 5068 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 2 – DIVERSAS ÁREAS 

Exercer os serviços de docência e para isto: Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a política pedagógica do estabelecimento de ensino; exercer os serviços de 

docência, zelando pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; efetuar registros pedagógicos; atuar em reuniões administrativas e pedagógicas; cumprir a legislação referente ao 

ensino; elaborar e cumprir planos de trabalho, programas e metas de acordo com o espaço e o tempo determinado pela 

entidade escolar ou SME;  comparecer às reuniões marcadas pela direção da escola ou pela Secretaria de Educação, sempre 

que convocados, zelar pela conservação do material que lhe for confiado;  participar de comissões, quando designado; 

participar de reuniões ou grupos de trabalhos com setores da Secretaria Municipal de Educação e outras entidades, oferecendo 

sugestões e discutindo programas de trabalho; participar do Conselho de Classe; participar de atividades de aperfeiçoamento e 

treinamento aplicando os conhecimentos adquiridos na melhoria da prática pedagógica e na socialização com seus pares; 

utilizar regularmente todas as tecnologias disponíveis para aprimorar e racionalizar o processo de ensino-aprendizagem; 

desenvolver de forma regular atividades e tarefas em equipe; estabelecer boas relações com os alunos, pais, colegas de 

trabalho e dirigentes escolares, enfatizando o respeito e a ética nessas relações, contribuindo assim para o estabelecimento de 

um clima agradável de trabalho; estabelecer estratégias para reduzir a 0% (zero por cento) os alunos evadidos na turma; saber 

ouvir e discordar de forma respeitosa das ideias dos demais membros da equipe escolar, acatando a decisão da maioria; educar 

os alunos e zelar para que eles preservem a instalações e equipamentos da escola, assim como os bens e patrimônio do 

município; comparecer regularmente e permanecer no local de trabalho, executando as atribuições pertinentes ao cargo; 

observar o horário de trabalho, ser pontual e cumprir rigorosamente a carga horária definida para o cargo ocupado; agir e 

respeitar a ética profissional no seu convívio e contato profissional e ou social para com os profissionais do magistério, demais 

servidores, pais, responsáveis e alunos; encontrar opções eficazes para problemas e situações imprevistas; responder 

prontamente às necessidades e às demandas surgidas no cotidiano do trabalho; ser assíduo, comparecendo diariamente e 

permanecendo no local de trabalho, executando as atribuições pertinentes ao cargo; utilizar com cuidado, zelo e sem 

desperdício os equipamentos, materiais e instalações escolares no exercício das atividades e tarefas; desenvolver de forma 

regular, atividades e tarefas com a equipe de trabalho; saber ouvir e discordar, de forma respeitosa, das idéias dos demais 

membros da equipe, acatando a decisão da maioria; manter bom relacionamento e interação com os colegas e direção, 

contribuindo para o estabelecimento de um clima agradável de trabalho; utilizar estratégias para que os alunos aprendam de 

fato, reduzindo a 0% (zero) por cento a reprovação; respeitar a hierarquia e cumprir as obrigações com empenho, dedicação, 

boa vontade e seriedade. 

 

3. DAS EXCLUSÕES 

 

3.1. O Cargo 5036 – Professor de Educação Básica 2, permanece excluído deste certame. 

Os candidatos que realizaram inscrição para este cargo, devem realizar a inscrição 

novamente no cargo correto, contendo a área especifica. Os candidatos que já 

realizaram o pagamento, terão a sua inscrição deferida no novo cargo da nova 



 

inscrição, os que não realizaram o pagamento deverão efetuar uma nova inscrição e 

efetuar o pagamento do boleto gerado na inscrição correta. 

 

3.2. O Cargo 5037 – Professor de Educação Física, permanece excluído deste certame. Os 

candidatos que realizaram inscrição para este cargo, devem realizar a inscrição 

novamente no cargo correto, contendo o local de trabalho. Os candidatos que já 

realizaram o pagamento, terão a sua inscrição deferida no novo cargo da nova 

inscrição, os que não realizaram o pagamento deverão efetuar uma nova inscrição e 

efetuar o pagamento do boleto gerado na inscrição correta. 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital nº 01/2018. 

 

Vazante, 22 de novembro de 2018. 

 

DIVINO BOAVENTURA DE ARAÚJO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 

 


