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ANEXO I 

 

CARGO, DISCIPLINA, PRÉ-REQUISITOS E Nº DE QUESTÕES, PONTUAÇÃO e REMUNERAÇÃO 

 

CARGO PRÉ-REQUISITOS CARGA HORÁRIA 
/REMUNERAÇÃO 

QUANTIDADE 
DE VAGAS 

NÚMEROS 
DE 

QUESTÕES 

PONTUAÇÃO 
POR 

QUESTÃO 

ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Assistente 
Social- 

Programas 
Sociais  

Superior em Serviço 
Social, com o devido 

registro no conselho da 
classe. 

30horas/ 

R$ 2.162,40 

 

03 + CR 

 

20 

 

3 

Psicólogo -
Programas 

Sociais 

Superior em Psicologia, 
com o devido registro no 

conselho da classe. 

30horas/ 

R$ 2.162,40 

 

03 + CR 

 

20 

 

3 

 
Motorista - 
Programas 

Sociais 

 
Ensino Fundamental 

e Carteira Nacional de 
Habilitação categoria 
B ou superior a esta. 

40 horas/ 
R$ 921,02 + 

complemento 
do salário 

mínimo 

 

01 + CR 

 

20 

 

3 

Auxiliar 
Administrativo - 

Programas 
Sociais 

 

Ensino Médio completo. 

 
40 horas/ 

R$ 921,02 + 
complemento 

do salário 
mínimo 

 

01 + CR 

 

20 

 

3 

Orientador Social 
- Programas 

Sociais 

 

Ensino Médio completo. 

40 horas/ 
R$ 921,02 + 

complemento 
do salário 

mínimo 

 

05 + CR 

 

20 

 

3 

ÁREA DA EDUCAÇÃO 

 

Professor A – DT 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Normal 
Superior. 

 
"Conforme 

maior titulação 
apresentada" 

 

CR 

 

20 

 

3 

Professor A – DT 

Libras 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Normal 

Superior e curso 
adicional em Libras. 

 
"Conforme 

maior titulação 
apresentada" 

 

CR 

 

20 

 

3 

Professor A – DT 

Braille 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Normal 

Superior e curso 
adicional em Braille. 

 
"Conforme 

maior titulação 
apresentada" 

 

CR 

 

20 

 

3 

Professor B – DT 

Língua 
Portuguesa 

Licenciatura Curta ou 
Plena em área específica 
no cargo pleiteado ou 
complementação 
pedagógica no cargo 
pleiteado, de no mínimo 
540 horas, devendo ser 
credenciada, autorizada 
e reconhecida pelo MEC 

 
 
 

"Conforme 
maior titulação 
apresentada" 

 

 

CR 

 

 

20 

 

 

3 
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Professor B – DT 

Matemática 

Licenciatura Curta ou 
Plena em área específica 
no cargo pleiteado ou 
complementação 
pedagógica no cargo 
pleiteado, de no mínimo 
540 horas, devendo ser 
credenciada, autorizada 
e reconhecida pelo MEC 

 
 
 

"Conforme 
maior titulação 
apresentada" 

 

 

CR 

 

 

20 

 

 

3 

Professor B – DT 

Ciências 

Licenciatura Curta ou 
Plena em área específica 
no cargo pleiteado ou 
complementação 
pedagógica no cargo 
pleiteado, de no mínimo 
540 horas, devendo ser 
credenciada, autorizada 
e reconhecida pelo MEC 

 
 
 

"Conforme 
maior titulação 
apresentada" 

 

 

CR 

 

 

20 

 

 

3 

Professor B – DT 

Geografia 

Licenciatura Curta ou 
Plena em área específica 
no cargo pleiteado ou 
complementação 
pedagógica no cargo 
pleiteado, de no mínimo 
540 horas, devendo ser 
credenciada, autorizada 
e reconhecida pelo MEC 

 
 
 

"Conforme 
maior titulação 
apresentada" 

 

 

CR 

 

 

20 

 

 

3 

Professor B – DT 

História 

Licenciatura Curta ou 
Plena em área específica 
no cargo pleiteado ou 
complementação 
pedagógica no cargo 
pleiteado, de no mínimo 
540 horas, devendo ser 
credenciada, autorizada 
e reconhecida pelo MEC 

 
 
 

"Conforme 
maior titulação 
apresentada" 

 

 

CR 

 

 

20 

 

 

3 

Professor B – DT 

Artes 

Licenciatura Curta ou 
Plena em área específica 
no cargo pleiteado ou 
complementação 
pedagógica no cargo 
pleiteado, de no mínimo 
540 horas, devendo ser 
credenciada, autorizada 
e reconhecida pelo MEC 

 
 
 

"Conforme 
maior titulação 
apresentada" 

 

 

CR 

 

 

20 

 

 

3 

Professor B – DT 

Inglês 

Licenciatura Curta ou Plena em 
área específica no cargo 
pleiteado ou complementação 
pedagógica no cargo pleiteado, 
de no mínimo 540 horas, 
devendo ser credenciada, 
autorizada e reconhecida pelo 
MEC 

 
 

"Conforme 
maior titulação 
apresentada" 

 

CR 

 

20 

 

3 

Professor B – DT 

Educação Física  

Licenciatura Curta ou 
Plena em área específica 
no cargo pleiteado ou 
complementação 
pedagógica no cargo 
pleiteado, de no mínimo 
540 horas, devendo ser 
credenciada, autorizada 
e reconhecida pelo MEC 

 
 
 

"Conforme 
maior titulação 
apresentada" 

 

 

CR 

 

 

20 

 

 

3 
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Professor B – DT 

Ensino Religioso  

Licenciatura plena em 
Ensino religioso; OU 
Licenciatura em qualquer 
área do conhecimento, 
acrescida de curso de 
Pós - graduação lato 
sensu em Ensino 

 
 
 

"Conforme 
maior titulação 
apresentada" 

 

 

CR 

 

 

20 

 

 

3 

 

Pedagogo – DT 

(Somente para 
região de Pequiá) 

 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Normal 
Superior, acrescido de 
pós graduação na área 

de Inspeção, Orientação, 
Supervisão, 

Administração/Gestão 
Escolar ou Gestão 
Escolar Integrada. 

 
 
 

40 horas/ 
"Conforme 

maior titulação 
apresentada" 

 

 

CR 

 

 

20 

 

 

3 

 

Cuidador 

 

Ensino Médio completo. 

40 horas/ 
R$ 921,02 + 

complemento 
do salário 

mínimo 

 

CR 

 

20 

 

3 

Monitor de 
Transporte 

Escolar 

 

Ensino Médio completo. 

40 horas/ 
R$ 921,02 + 

complemento 
do salário 

mínimo 

 

CR 

 

20 

 

3 

ÁREA DO MEIO AMBIENTE 

 

Técnico em Meio 
Ambiente – 
PROESAM 

Formação em Técnico 
de Meio Ambiente, em 
instituição reconhecida 

pelo Ministério da 
Educação, com no 

mínimo 1.200 horas. 

 
40 horas/ 

R$ 921,02 + 
complemento 

do salário 
mínimo 

 

 

CR 

 

20 

 

3 

Técnico em 
Florestas – 
PROESAM 

Formação em Técnico 
em Florestas, em 

instituição reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação, com no 

mínimo 1.200 horas. 

 
40 horas/ 

R$ 921,02 + 
complemento 

do salário 
mínimo 

 

 

CR 

 

20 

 

3 
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ANEXO II 

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 

 

ATIVIDADES DATA 

Publicação do Edital na Imprensa Oficial 10/11/2022 

Período das Inscrições 13/11/2022 A 18/11/2022 

DATA DA PROVA 27/11/2022 

Data da publicação do Gabarito de respostas das provas 27/11/2022, após às 18h. 

Prazo de recursos dos candidatos, referentes ao gabarito das 
provas 

28/11/2022 

 

Respostas dos recursos interpostos 30/11/2022 

 

Divulgação das listagens com o resultado das provas objetivas e 
de títulos 

06/12/2022 

 

Prazo de recursos dos candidatos, referentes ao resultado das 
provas 

07/12/2022 

 

Respostas dos recursos interpostos 08/12/2022 

 

Divulgação das listagens com o resultado final do processo 
seletivo. 

08/12/2022 
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ANEXO III - A 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS E TEMPO DE SERVIÇO 

(SOMENTE PARA OS CARGOS DE PROFESSOR A – DT, PROFESSOR B – DT e 
PEDAGOGO) 

 

I - FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

 

CATEGORIA 

 

DESCRIÇÃO 

 

PONTOS 
QTD 

MÁXIMA 

A Pós–Graduação Stricto Sensu, Doutorado na área 
da educação 

06 01 

B Pós–Graduação Stricto Sensu, Mestrado na área da 
educação 

04 01 

C Pós –Graduação “lato sensu” na área da educação 02 01 

D Curso de formação continuada ministrada por 
instituições públicas ou privadas, reconhecidas pelo 
MEC, e com carga horária mínima de 80h, 
concluídos a partir de 2016, na área da educação. 

01 01 

• O Município terá 03 (três) meses de análise documental dos certificados/diplomas 
apresentados pelos professores aprovados no processo seletivo. Sendo constatada 
qualquer irregularidade o (a) candidato (a) terá seu contrato rescindido e toda 
documentação analisada será encaminhada aos órgãos competentes para aplicação das 
sanções civis e criminais. 

 

II - TEMPO DE SERVIÇO  

 

DESCRIÇÃO  PONTUAÇÃO  

Tempo de serviço, exercício profissional no cargo/função de nível 
superior pleiteado, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses em 
qualquer ente público ou privado, na área da educação.  

              

               0,1 
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ANEXO III - B 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS E TEMPO DE SERVIÇO 

(SOMENTE PARA OS CARGOS DE PSICÓLOGO – PROGRAMAS SOCIAIS E ASSISTENTE 
SOCIAL – PROGRAMAS SOCIAS) 

 

 

I - FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

 

CATEGORIA 

 

DESCRIÇÃO 

 

PONTOS 
QTD 

MÁXIMA 

A Pós–Graduação Stricto Sensu, Doutorado em 
Assistência Social ou Psicologia 

06 01 

B Pós–Graduação Stricto Sensu, Mestrado em 
Assistência Social ou Psicologia 

04 01 

C Pós –Graduação “lato sensu” na área da Assistência 
Social ou Psicologia. 

02 01 

• O Município terá 03 (três) meses de análise documental dos certificados/diplomas 
apresentados pelos professores aprovados no processo seletivo. Sendo constatada 
qualquer irregularidade o (a) candidato (a) terá seu contrato rescindido e toda 
documentação analisada será encaminhada aos órgãos competentes para aplicação das 
sanções civis e criminais. 

 

II - TEMPO DE SERVIÇO  

 

DESCRIÇÃO  PONTUAÇÃO  

Tempo de serviço, exercício profissional no cargo/função de nível 
superior pleiteado, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses em 
qualquer ente público ou privado, na área da assistência social*.  

              

               0,1 

• Entende-se por área da assistência social tempo de serviço realizado nos equipamentos 
CRAS, CREAS, CENTROS POP, SCFV ou em entidades com Termo de Parceria ou 
Colaboração com Secretarias Municipais de Assistência Social de acordo com a Lei 
13019 de 2014. 
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ANEXO IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

PSICÓLOGO – PROGRAMAS SOCIAIS 
 
LEGISLAÇÃO: Constituição Federal; Política Nacional de Assistência Social - PNAS; Lei 
Orgânica da Assistência Social – LOAS; Código de Ética Profissional do Assistente Social; 
Código de Ética Profissional do Psicólogo; Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; 
Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social – NOBSUAS; Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único da Assistência Social – NOB-
RH/SUAS; Estatuto da Criança e do Adolescente; Estatuto da Juventude; Estatuto do Idoso; Lei 
Federal nº 13.019.  
   

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Política de Atenção Básica e da Reforma Psiquiátrica; Teorias 
da personalidade, psicopatologia, processos psicossociais; Teorias e técnicas psicoterápicas; 
Intervenções terapêuticas diversas: atendimento individual, em grupo, domiciliar, oficinas 
terapêuticas, contatos com a comunidade; Trabalho em equipe e gestão compartilhada dos 
serviços e sistemas: redes psicossociais incluindo usuários, familiares, equipes de saúde e outros 
protagonistas sociais; Atenção psicossocial à infância, adolescência, vida adulta, idosos e família. 
Assistência, reinserção e reabilitação psicossocial para pessoas com vulnerabilidade na 
comunidade. Dispositivos de avaliação e acompanhamento de famílias. Psicologia 
organizacional: recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e saúde ocupacional. 
Registro de documentos: prontuários e pareceres: Inserção dos Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família na Política Nacional; Atuação do psicólogo na Política de Assistência Social.  
. 
 
 

ASSISTENTE SOCIAL - PROGRAMAS SOCIAIS 
 
LEGISLAÇÃO: Constituição Federal; Política Nacional de Assistência Social - PNAS; Lei 
Orgânica da Assistência Social – LOAS; Código de Ética Profissional do Assistente Social; 
Código de Ética Profissional do Psicólogo; Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; 
Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social – NOBSUAS; Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único da Assistência Social – NOB-
RH/SUAS; Estatuto da Criança e do Adolescente; Estatuto da Juventude; Estatuto do Idoso; Lei 
Federal nº 13.019.  
  

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Serviço Social e interdisciplinaridade; O papel do assistente 

social; A prática do Serviço Social referência teórica e prática; Políticas de gestão de Assistência 

Social: planejamento, plano, programa, projeto Trabalho com comunidades; Atendimento familiar 

e individual; Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público 

interno e externo e colegas de trabalho; Ética profissional no serviço social; Políticas, diretrizes e 

ações na área da família, da criança e do adolescente; Aspectos gerais das atividades cotidianas 

do Assistente Social: planejamento, supervisão e coordenação de programas e serviços sociais; 

mobilização, implantação e avaliação de programas sociais; encaminhamentos e orientações; 

Família (constituição e desagregação); Desenvolvimento local: concepção de território; As novas 

modalidades de família, metodologias de abordagem familiar; Visitas domiciliares; Rotina do 

trabalho do assistente social; Benefício de Prestação Continuada - BPC; A política social brasileira 

e os programas sociais de transferência de renda na contemporaneidade: Bolsa Família, SCFV, o 

CREAS, Funções do CREAS, etc.  

 

MOTORISTA - PROGRAMAS SOCIAIS 
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PROGRAMA DE PORTUGUÊS: Leitura e interpretação de texto. Níveis de linguagem: informal 
coloquial e formal culta. Ortografia: emprego de letras; uso de maiúsculas e minúsculas; 
acentuação tônica e gráfica; pontuação. Fonologia/ fonética: letra/fonema; encontros vocálicos, 
consonantais e dígrafos. Morfologia: Processo de formação de palavras: prefixos, sufixos e 
radicais; classes de palavras - identificação e flexões: substantivos, adjetivos, artigo, numeral, 
pronomes (pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, 
relativos), preposição, conjunção, interjeição, verbos (conjugação dos regulares, irregulares e 
auxiliares nas formas simples e compostas; conjugação pronominal, vozes verbais), advérbios. 
Sintaxe: termos das orações, classificação das coordenadas e subordinadas. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal; crase. Semântica: denotação, conotação; 
sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; polissemia e ambiguidade. Figuras de 
linguagem.   
 
PROGRAMA DE MATEMÁTICA: Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas 
propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e 
divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; Frações ordinárias e decimais, 
números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do 1º e 2º 
graus; Sistemas de equações do 1º e 2º graus; Estudo do triângulo retângulo; relações métricas 
no triângulo retângulo; relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente).; Teorema de 
Pitágoras; Ângulos; Geometria – Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico 
decimal; Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e 
composta; Porcentagem; Juros simples – juros, capital, tempo, taxas e montante; Média 
Aritmética simples e ponderada; Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; 
Problemas envolvendo os itens do programa.   
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Legislação de Trânsito e Primeiros Socorros. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PROGRAMAS SOCIAIS e 
ORIENTADOR SOCIAL - PROGRAMAS SOCIAIS 
  
 
PROGRAMA DE PORTUGUÊS: Leitura e interpretação de texto. Níveis de linguagem: informal 
coloquial e formal culta. Ortografia: emprego de letras; uso de maiúsculas e minúsculas; 
acentuação tônica e gráfica; pontuação. Fonologia/ fonética: letra/fonema; encontros vocálicos, 
consonantais e dígrafos. Morfologia: Processo de formação de palavras: prefixos, sufixos e 
radicais; classes de palavras - identificação e flexões: substantivos, adjetivos, artigo, numeral, 
pronomes (pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, 
relativos), preposição, conjunção, interjeição, verbos (conjugação dos regulares, irregulares e 
auxiliares nas formas simples e compostas; conjugação pronominal, vozes verbais), advérbios. 
Sintaxe: termos das orações, classificação das coordenadas e subordinadas. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal; crase. Semântica: denotação, conotação; 
sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; polissemia e ambiguidade. Figuras de 
linguagem.   
 
PROGRAMA DE MATEMÁTICA: Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas 
propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e 
divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; Frações ordinárias e decimais, 
números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do 1º e 2º 
graus; Sistemas de equações do 1º e 2º graus; Estudo do triângulo retângulo; relações métricas 
no triângulo retângulo; relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente).; Teorema de 
Pitágoras; Ângulos; Geometria – Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico 
decimal; Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e 
composta; Porcentagem; Juros simples – juros, capital, tempo, taxas e montante; Média 
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Aritmética simples e ponderada; Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; 
Problemas envolvendo os itens do programa.   
  

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Noções de Informática básica: Windows 7 e Windows 8 2. 
Conceito de Internet e Intranet 3. Parâmetros de pesquisa na internet: Site de busca Google. 4. 
Correio Eletrônico: Envio e recebimento de e-mails, envio de arquivos em anexo. 5. Aplicativos 
de Trabalho: Office 2010, elaboração e manipulação de textos, planilhas e apresentações, entre 
outras ligadas à noções básicas de informática.  
  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Aspectos da História, Geografia, Atualidades, 
Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e organização política do mundo e do Brasil. 
Ciências naturais e meio ambiente.  
 

PROFESSOR A - DT e PEDAGOGO 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

PROGRAMA DE PORTUGUÊS: Leitura e interpretação de texto. Níveis de linguagem: informal 
coloquial e formal culta. Ortografia: emprego de letras; uso de maiúsculas e minúsculas; 
acentuação tônica e gráfica; pontuação. Fonologia/ fonética: letra/fonema; encontros vocálicos, 
consonantais e dígrafos. Morfologia: Processo de formação de palavras: prefixos, sufixos e 
radicais; classes de palavras - identificação e flexões: substantivos, adjetivos, artigo, numeral, 
pronomes (pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, 
relativos), preposição, conjunção, interjeição, verbos (conjugação dos regulares, irregulares e 
auxiliares nas formas simples e compostas; conjugação pronominal, vozes verbais), advérbios. 
Sintaxe: termos das orações, classificação das coordenadas e subordinadas. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal; crase. Semântica: denotação, conotação; sinônimos, 
antônimos, homônimos e parônimos; polissemia e ambigüidade. Figuras de linguagem. 

 

PROGRAMA DE MATEMÁTICA: Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas 
propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e 
divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; Frações ordinárias e decimais, 
números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do 1º e 2º graus; 
Sistemas de equações do 1º e 2º graus; Estudo do triângulo retângulo; relações métricas no 
triângulo retângulo; relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente).; Teorema de Pitágoras; 
Ângulos; Geometria – Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; 
Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; 
Porcentagem; Juros simples – juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e 
ponderada; Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas 
envolvendo os itens do programa. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Desenvolvimento e aprendizagem. Desenvolvimento da 
criança na primeira infância. A construção do pensamento e da linguagem. Competências e 
habilidades da criança de zero a seis anos. Conceitos básicos da Educação Infantil. Aprender e 
ensinar na educação infantil. Planejamento, execução de atividade e avaliação na educação 
infantil. Organização do tempo e do espaço das atividades. Interdisciplinaridade. Inclusão escolar. 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI. Relação educação escola e 
sociedade. Sociedade e cultura brasileira. Concepções político-filosóficas de educação. O papel 
político, ético e social do professor. Psicologia da educação desenvolvimento e aprendizagem: 
concepções e teorias A relação professor, aluno e escola. Cotidiano escolar: Desenvolvimento e 
aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem. Instrumentos metodológicos da 
aprendizagem. Planejamento (o papel dos objetivos educacionais; conteúdos de aprendizagem; 
aprendizagem dos conteúdos segundo a sua tipologia). O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
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O processo de alfabetização e o uso funcional da linguagem. ENSINO DE MATEMÁTICA: 
Concepções de ensino de matemática. O processo de construção da lógica-matemática pela 
criança. O ENSINO DE HISTORIA E GEOGRAFIA: A construção dos referenciais de 
espacialidade e temporalidade, as relações sociais, a natureza e a cultura. O ENSINO DE 
CIÊNCIAS NATURAIS: O processo de construção do conhecimento científico e a lógica infantil. 
Avaliação da aprendizagem. Transversalidade. Interdisciplinaridade. Construtivismo. Meio 
ambiente e qualidade de vida. Ética e cidadania. Inclusão escolar. Referenciais Curriculares 
Nacionais. Legislação: Conceitos Básicos da Educação Nacional contidos na LDB 9394/96 - Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional atualizada. Leis que alteram a LDB 9394/96. Direitos 
e Deveres da criança e do adolescente previstos na Lei 8069/1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente atualizado. Lei n° 11.185 / 2005 - altera o artigo 11 da Lei 8069/90. Lei Federal nº. 
11.738/08 – Piso Salarial do Magistério, Lei nº13.005/2014 – Plano Nacional de Educação. 
Política Nacional de educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva/2008. Decreto nº 
7.611 de 17 de novembro de 2011.  Lei nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão. Resolução 
CNE/CEB nº4/2009 – Institui as Diretrizes Operacionais para o atendimento Educacional 
Especializado. Lei n.º 14.113/20 institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC. Currículo do Espírito Santo.  

 

CONHECIMENTOS ADICIONAIS 

REGIMENTO COMUM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL  

NORMAS GERAIS PARA A EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE IÚNA – ES. 

 

PROFESSOR B - DT – CIÊNCIAS, ARTE, EDUCAÇÃO FÍSICA, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, 
INGLÊS, MATEMÁTICA, PORTUGUÊS, ENSINO RELIGIOSO. 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL  

Conteúdo: Relação educação escola e sociedade. Concepções político - filosóficas - sociológicas 
de educação. Tendências Pedagógicas. A democratização da escola. Psicologia da Educação - 
Aprendizagem e desenvolvimento comportamental, cognitivo e afetivo da criança e do 
adolescente. O papel político, ético e social do professor. Relação professor-aluno. O professor e 
as novas tecnologias da comunicação e informação. Cotidiano Escolar - A sala de aula e 
pluralidade cultural. O processo de ensino-aprendizagem. Instrumentos metodológicos. 
Planejamento Educacional. Avaliação da aprendizagem. Currículo. Interdisciplinaridade. 
Neuropsicologia e Inclusão. Competências para a construção da cidadania. Inteligências Múltiplas. 
PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos. Legislação: Conceitos Básicos 
da Educação Nacional contidos na LDB 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
atualizada. Leis que alteram a LDB 9394/96. Direitos e Deveres da criança e do adolescente 
previstos na Lei 8069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente atualizado. Lei n° 11.185 / 
2005 - altera o artigo 11 da Lei 8069/90, Lei nº13.005/2014 – Plano Nacional de Educação. 
Política Nacional de educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva/2008. Decreto nº 
7.611 de 17 de novembro de 2011.  Lei nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão. Resolução 
CNE/CEB nº4/2009 – Institui as Diretrizes Operacionais para o atendimento Educacional 
Especializado. Lei n.º 14.113/20 institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC. Currículo do Espírito Santo. 

 

CONHECIMENTOS ADICIONAIS 

REGIMENTO COMUM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL  
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NORMAS GERAIS PARA A EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE IÚNA – ES. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR MAPB - ARTE: Histórico do Ensino de Arte; Fundamentos filosóficos, pedagógicos 
e estéticos. A Arte e a Educação; Objetivos e conteúdos do ensino de Arte; Teoria e prática em 
Arte; Competências e Habilidades a serem desenvolvidas em Arte; Papel e formação do 
professor; Procedimentos pedagógicos, recursos, estratégias e metodologia. Conhecimentos 
específicos das diferentes linguagens artísticas a serem trabalhadas e seus elementos 
estruturadores; História da arte. Obras e artistas significativos. Leitura de obras artísticas; A Arte 
do período da pré-história brasileira até a contemporânea. Artes visuais - formas tradicionais e as 
modalidades que resultam dos avanços tecnológicos e transformações estéticas a partir da 
modernidade; Arte, tecnologia e os meios de comunicação. História da música; Leitura musical; 
Parâmetros do som, elementos e produtos da música; A educação musical, as artes visuais, a 
dança e o teatro na escola; Arte e cultura; Criatividade e processos de criação. 

 

PROFESSOR MAPB - GEOGRAFIA: A natureza (clima, estrutura geológica, relevo e hidrografia): 
sua dinâmica, apropriação e conservação no Brasil e no Mundo. Geografia Regional do Brasil e do 
Mundo.   Dinâmica populacional: crescimento demográfico, teorias e políticas demográficas no 
Brasil e no mundo; estruturas etária e profissional da população brasileira e mundial; Distribuição 
de renda; Questão Agrária no Brasil; Urbanização no Brasil e no mundo; Globalização: a 
revolução científico-tecnológica e a economia em rede; o papel dos oligopólios industriais e do 
capital financeiro especulativo na organização da nova economia e no aumento das 
desigualdades sociais e espaciais; transformações no mundo do trabalho; Blocos econômicos: 
MERCOSUL, NAFTA, UNIÃO EUROPÉIA, APEC, ALCA; Globalização cultural: o papel da mídia e 
a padronização do comportamento de consumo A expansão internacional da economia ilegal e do 
crime organizado. A questão ambiental contemporânea: poluição industrial e problemas 
ambientais de escala planetária. A nova ordem internacional: a multipolaridade e o unilateralismo 
norte-americano; Focos mundiais de tensão e conflitos. O terrorismo e as novas ameaças. 

 

PROFESSOR MAPB - HISTÓRIA: Antigo Regime, Renascimento e Humanismo, Reforma 
Protestante, Expansão Marítima Comercial. A conquista e colonização da América. O Brasil pré-
colonial; Iluminismo, Revolução Francesa. Revolução Industrial. Independência das 13 colônias. A 
independência da América Espanhola. Movimentos anticoloniais ocorridos no Brasil colônia. As 
revoluções liberais e os nacionalismos europeus do século XIX. O movimento operário. O 
pensamento revolucionário do século XIX. A vinda da família real e as mudanças promovidas na 
colônia. O imperialismo. As duas grandes guerras. Revolução Russa. O período entre guerras. 
Reconstrução da Europa. A guerra Fria. A América no século XX. A África e a Ásia nos séculos 
XIX e XX: neocolonialismo e descolonização. O Oriente Médio. O Império Brasileiro. Primeira 
República. Era Vargas. A república brasileira de 1945 a 1964: aspectos econômicos, políticos, 
sociais e culturais. As artes e a cultura - 1914-1990. O golpe militar de 1964 no Brasil e o regime 
militar (1964-1984). A sociedade brasileira atual: mudanças e continuidades. A desintegração da 
URSS e a crise do Leste europeu. O novo contexto internacional: globalização e regionalização. A 
Ásia e a África contemporânea. História: teoria e metodologia; conceituação e periodização. 
Principais tendências historiográficas. Destaque para o historicismo, marxismo e a história nova. 
Cultura afro-brasileira: tradições religiosas e culturais, literatura afro-brasileira, comunidades 
remanescentes de quilombos, racismo e anti-racismo no Brasil. 

 

PROFESSOR MAPB - INGLÊS: Compreensão e analise de textos modernos; Artigos; 
substantivos (gênero, número, caso genitivo, compostos "countable" e "uncountable"); Pronomes 
(pessoais retos e oblíquos, reflexivos, relativos); Adjetivos e pronomes possessivos, interrogativos, 
indefinidos, demonstrativos; Adjetivos e advérbio (ênfase nas formas comparativas e superlativas); 
preposições; Verbos (tempos, formas e modos: regulares, irregulares, "non-finites", modais; 
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formas: afirmativa, negativa, interrogativa e imperativa; forma causativa de "have", "question tags") 
"Phrasal verbs" (mais usados); Numerais; Discurso direto e indireto; grupos nominais; Períodos 
simples e compostos por coordenação e subordinação (uso de marcadores de discurso); Aspectos 
metodológicos teóricos e práticos ligados à abordagem do ensino-aprendizagem da língua 
inglesa. 

 

PROFESSOR MAPB - MATEMÁTICA: Conjuntos: Determinação de conjuntos. Relação de 
pertinência e Inclusão. Igualdade de conjuntos. Partição de conjuntos Operações com Conjuntos 
(união, intersecção, diferença e complementar). Conjuntos numéricos: Números naturais, inteiros, 
racionais, irracionais e reais (operações e propriedades). Múltiplos e divisores; Números primos; 
Divisibilidade; MDC e MMC; problemas. Números e grandezas proporcionais: Razões e 
proporções; divisão proporcional; regra de três (simples e composta); problemas. Sistemas de 
medidas: Comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo. Porcentagem e juros simples. 
Cálculo Algébrico: Fatoração. Expressões Algébricas. Valor numérico. Produtos Notáveis. 
Simplificação de frações algébricas. MMC e MDC. Polinômios e suas operações. Potenciação e 
radiciação. Relações. Funções: Função injetora, sobrejetora e bijetora; Função crescente e 
decrescente; Função par e ímpar; Função composta; Função Inversa; Representação gráfica de 
uma função. Estudo completo das funções do 1° e 2° graus. Função modular. Função 
exponencial. Função logarítmica. Equações e inequações de 1° e 2° graus, modulares, 
exponenciais e logarítmicas. Matrizes: Conceito, propriedades e operações. Determinantes: 
Conceito, cálculo e propriedades. Sistema de equações lineares; resolução e discussão. Análise 
Combinatória: Princípio fundamental da contagem; Arranjos; combinações; permutações simples e 
com repetição. Probabilidade: Conceito e cálculo; adição e multiplicação de probabilidades; 
dependência de eventos. Binômio de Newton. Progressões: progressões aritméticas e 
geométricas, com seus conceitos, propriedades e adição de termos. Números complexos. 
Polinômios e equações polinomiais: adição, multiplicação e divisão de polinômios. Fatoração de 
polinômios. Raízes de equações polinomiais. Geometria Analítica: Estudo do ponto, da reta, da 
circunferência e das cônicas. Geometria Plana: Conceitos primitivos e postulados. Ângulos. 
Triângulos. Quadriláteros e polígonos. Congruência de triângulos. Teorema do ângulo externo e 
suas conseqüências. Teorema de Tales. Semelhança de triângulos. Relações métricas no 
triangulo. Áreas das principais figuras planas poligonais e circulares. Apótemas. Geometria 
Espacial: Conceitos primitivos e postulados, Poliedros, Primas, Pirâmide, Cilindro, Cone, Troncos 
e Esfera. Trigonometria.  

 

PROFESSOR MAPB - PORTUGUÊS: Leitura e interpretação de textos; A Linguagem: norma 
culta e variedades; estilo; discurso (direto, indireto e indireto livre) Textualidade - o texto, o 
contexto e a construção dos sentidos; coesão e coerência; Intertextualidade e polifonia; 
Semântica: denotação, conotação, figuras de linguagem, polissemia e ambigüidade; Vícios de 
linguagem; Fonologia: letra, fonema, encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, separação 
silábica; Ortografia ; Acentuação tônica e gráfica; Morfologia: estrutura de palavras, processos de 
formação, prefixos, sufixos e radicais; Classes de palavras: identificação, flexões, emprego e 
valores semânticos- ênfase em verbos (tempos, modos, vozes), advérbios, preposições e 
conjunções; Morfossintaxe: termos essenciais, integrantes e acessórios da oração; relações 
sintáticas: coordenação e subordinação; concordância (nominal e verbal); regência (nominal e 
verbal; crase); colocação pronominal. Fases da Literatura Brasileira. 

 

PROFESSOR MAPB – CIÊNCIAS: TERRA E UNIVERSO: Teorias de origem do Universo e da 
Terra; Noções básicas de Astronomia; Conquista espacial; Sistema Solar; Água; Ar e Solo.   
CONCEITOS BÁSICOS DE FÍSICA E QUÍMICA: Matéria e energia; unidades de medida; 
propriedades físicas e químicas da matéria; transformações físicas e químicas. QUÍMICA: Átomos 
e moléculas; tabela periódica; substâncias puras e misturas; processos de separação de misturas; 
ligações químicas; funções químicas; reações químicas; lei de Lavoisier e lei de Proust. FÍSICA: 
Cinemática; Mecânica; as leis de Newton; Estática; Energia; Temperatura e calor; Ondas; Som; 
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Luz e instrumentos ópticos; Eletrostática; Eletrodinâmica; Magnetismo. COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
DOS SERES VIVOS: Água, glicídios, sais minerais, lipídios, vitaminas, ácidos nucléicos, 
proteínas. ESTRUTURA, FUNCIONAMENTO E DIVERSIDADE DAS CÉLULAS: Membrana 
plasmática, organóides citoplasmáticos, núcleo celular, citoesqueleto; Divisão celular: mitose, 
meiose e gametogênese; Metabolismo celular: respiração, fotossíntese e quimiossíntese; 
Clonagem e células-tronco. DIVERSIDADE DOS SERES VIVOS: Origem da vida; Vírus; 
Bactérias, protistas, fungos, animais e plantas. ANATOMIA E FISIOLOGIA COMPARADA: 
Nutrição, circulação, respiração, excreção, sistema nervoso e endócrino, reprodução, sistema 
ósseo e muscular. GENÉTICA: Conceitos básicos; As leis de Mendel; Grupos sangüíneos: ABO e 
Rh; Herança ligada ao sexo: daltonismo e hemofilia; Transgênicos. EVOLUÇÃO: Lamarckismo e 
Darwinismo; Teoria Sintética de Evolução. ECOLOGIA: Conceitos básicos; Cadeias e teias 
alimentares; Fluxo de energia e ciclo da matéria; Dinâmica das comunidades biológicas; 
Desequilíbrios ecológicos. ASPECTOS GLOBAIS DA SAÚDE: Saúde e higiene; Doenças 
carenciais, doenças virais e bacterianas, principais protozooses e micoses, verminoses; Doenças 
degenerativas e câncer. EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Elementos da história ambiental; Os grandes 
eventos sobre educação ambiental; Política Nacional de Educação Ambiental (Lei n° 9.7595/99); 
Subsídios para a prática da Educação Ambiental; Dimensões humanas das alterações globais; 
Elementos e qualidade do hábitat urbano; Expressões da sustentabilidade humana; 

 

PROFESSOR MAPB - EDUCAÇÃO FÍSICA: Educação Física Escolar; Metodologia e Didática no 
Ensino da Educação Física; Educação Física Especial; Dificuldades de Aprendizagem; Educação 
Física e Sociedade; Organização de Eventos Esportivos e Culturais; Aprendizagem e 
Desenvolvimento Motor; Lazer e Educação; Fisiologia do Exercício; As funções orgânicas 
relacionadas às atividades motoras; Capacidades físicas: noções gerais de força, resistência, 
flexibilidade; Habilidades motoras fundamentais - Jogos populares; Jogos cooperativos; Atletismo 
- Regras e fundamentos básicos; Esporte Coletivo (Futsal, vôlei, handebol, basquete): Iniciação 
esportiva – fundamentos técnicos e regras básicas; As atividades físicas e os exercícios físicos: 
implicações na obesidade e no emagrecimento; Benefícios da prática das ginásticas; Riscos e 
cuidados na prática das Ginásticas.   

 

PROFESSOR MAPB – ENSINO RELIGIOSO: • Filosofia da Tradição Religiosa; A ideia do 
transcendente na vida pessoal, familiar e na sociedade; Origem histórica das tradições religiosas, 
filosóficas e místicas; Estrutura hierárquica das religiões; As questões de gênero nas religiões; 
Diálogo inter-religioso e a cultura da paz; Crença na vida além-morte; Sentido da vida; Diferentes 
formas de cuidado com a vida; Textos sagrados e tradições orais e escritos presente nas 
tradições religiosas; Acontecimentos religiosos importantes na história dos povos e que se 
tornaram tradições;  Acontecimentos religiosos influenciam a vida das pessoas; Histórias da 
criação do mundo e do homem, segundo algumas tradições religiosas; O significado dos ritos e 
símbolos das tradições religiosas; Rituais mais importantes e ou significativos das tradições 
religiosas; Símbolos que identificam as tradições religiosas, filosóficas e místicas;  Ritos e rituais; 
Espiritualidade – a relação com o sagrado;  Origem e função dos espaços sagrados; Simbologia 
da arquitetura religiosa; Lugares de peregrinação; Limites éticos. - Princípios norteadores do 
comportamento ético individual; A convivência da diversidade religiosa.  

 

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE – PROESAM E TÉCNICO EM FLORESTAS – PROESAM    
 

PROGRAMA DE PORTUGUÊS: Leitura e interpretação de texto. Níveis de linguagem: informal 
coloquial e formal culta. Ortografia: emprego de letras; uso de maiúsculas e minúsculas; 
acentuação tônica e gráfica; pontuação. Fonologia/ fonética: letra/fonema; encontros vocálicos, 
consonantais e dígrafos. Morfologia: Processo de formação de palavras: prefixos, sufixos e 
radicais; classes de palavras - identificação e flexões: substantivos, adjetivos, artigo, numeral, 
pronomes (pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, 
relativos), preposição, conjunção, interjeição, verbos (conjugação dos regulares, irregulares e 
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auxiliares nas formas simples e compostas; conjugação pronominal, vozes verbais), advérbios. 
Sintaxe: termos das orações, classificação das coordenadas e subordinadas. Concordância 
nominal e verbal. Regência nominal e verbal; crase. Semântica: denotação, conotação; sinônimos, 
antônimos, homônimos e parônimos; polissemia e ambiguidade. Figuras de linguagem.  

PROGRAMA DE MATEMÁTICA: Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas 
propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e 
divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; Frações ordinárias e decimais, 
números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; Equações do 1º e 2º graus; 
Sistemas de equações do 1º e 2º graus; Estudo do triângulo retângulo; relações métricas no 
triângulo retângulo; relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente).; Teorema de Pitágoras; 
Ângulos; Geometria – Área e Volume; Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal; 
Números e grandezas proporcionais, razões e proporções; Regra de três simples e composta; 
Porcentagem; Juros simples – juros, capital, tempo, taxas e montante; Média Aritmética simples e 
ponderada; Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas 
envolvendo os itens do programa.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Licenciamento ambiental aspectos teóricos e práticos; 
introdução a engenharia ambiental; conhecimentos gerais sobre o assunto da Programa 
Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios (Proesam); Conhecimento 
sobre o decreto municipal de Iúna n. 062/2015 e a Lei Municipal de Iúna Lei n. 2.581/2015,  
Diagnóstico ambiental; Impacto ambiental - análise e relatórios; Trabalho e cidadania; Gestão de 
recursos naturais. Proteção Do Meio Ambiente: Direito ambiental; Economia ambiental; 
Desenvolvimento sustentável; Qualidade e meio ambiente; Saúde, segurança e meio ambiente. 
Recuperação de Áreas Degradadas. Controle de Poluição Atmosférica. Saúde Pública. 
Planejamento dos Recursos Hídricos; Gestão das tecnologias limpas e reciclagem; Resolução 
Conama 01/1986. 

 

 

 

 

ANEXO V 

 MODELO DE DECLARAÇÃO/CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  

 

 

TIMBRE E NOME DO ENTE PÚBLICO OU DA INSTITUIÇÃO PRIVADA  

 

 

 

 

DECLARAÇÃO/CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 
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_____________________________________________________________________________________ 
Rua Desembargador Epaminondas Amaral, 58, Centro, Iúna/ES 

Caixa Postal: 07 – CEP: 29.390-000 – Tel.: (28) 3545-4750 – CNPJ: 27.167.394/0001-23 

                     Declaro/Certifico, para os devidos fins que o (a) Sr. (a) NOME DO 

CANDIDATO, portador (a) do CPF nº. 000.000.000-00 e PIS/PASEP nº. 0.000.000.000-

9, laborou nesta instituição (União, Estado, Município ou Unidade de Ensino) nos 

períodos de 00/00/0000 a 00/00/0000, 00/00/0000 a 00/00/0000, 00/00/0000 a 

00/00/0000, 00/00/0000 a 00/00/0000, 00/00/0000 a 00/00/0000, 00/00/0000 a 

00/00/0000, 00/00/0000 a 00/00/0000, 00/00/0000 a 00/00/0000, no cargo de 

PROFESSOR. 

 

 

Declaro ainda, que o tempo líquido dos períodos supracitados, descartado 

os períodos concomitantes, é de 0000 DIAS - 0 ANO (S), 0 MÊS (S) E 00 DIA (S). 

 

 

CIDADE/ESTADO, DIA de MÊS de ANO. 

 

NOME DO DECLARANTE 

CARGO 

(ASSINATURA COM CARIMBO) 

 

 


