PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

ESTADO DO PARANÁ
ANEXO II DO EDITAL DE ABERTURA 202/2011 – DOS CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação;
elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de
linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos
(oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe
da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por
coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e
suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e
modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17. Sintaxe de colocação
pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.
INFORMÁTICA
Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador
de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional. Processador de texto
(Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet,
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
CONHECIMENTOS GERAIS
Lei orgânica do Município. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com
as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano
brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO 201: EDUCADOR INFANTIL
Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação escolar); Concepção de
desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural; procedimentos adequados ao atendimento à criança
de 0 a 6 anos, referente à saúde, alimentação e higiene; A brincadeira de papéis sociais e formação da personalidade. Lei 9.394/96. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Normas e princípios para a
Educação Infantil no Sistema de Ensino do Paraná, Deliberação nº 02/2005 – CEE de 06/06/05. Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº
8.069/90 de 13/07/90.
COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação;
elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de
linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos
(oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da
oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação
e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto.
11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e modos verbais. 15. Formação
de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17. Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e
paralelismo semântico.
INFORMÁTICA
Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador
de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional. Processador de texto
(Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet,
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
CONHECIMENTOS GERAIS
Lei orgânica do Município. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com
as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano
brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO 401: COORDENADOR PEDAGÓGICO
1. Ética. 2. Educação, teorias, abordagens e concepções pedagógicas. 3. Elementos da prática pedagógica: Gestão escolar, planejamento,
currículo, regimento, metodologia e avaliação. 4. Gestão Democrática do Ensino Público. 5. Projeto Político Pedagógico. 6. Estrutura e
Funcionamento da escola. 7. Pensadores da Educação. 8. Educação Brasileira – correntes e tendências. 9. Enfoques da didática nas
tendências pedagógicas e epistemológicas. 10. Didática: democratização do ensino; formação de professores. 11. Relação professor – Aluno.
12. Os estágios do desenvolvimento cognitivo. 13. Função do planejamento e projeto na prática educativa: Marco Referencial, Marco Doutrinal
e Marco Operativo; Diagnóstico e Programação; Planejamento participativo. 14. Objetivos Educacionais. 15. Competências e Habilidades. 16.
Currículo Escolar. 17. Avaliação: visão construtiva do erro; avaliação mediadora; avaliação – ação libertadora. 18. PCNs - Parâmetros
Curriculares Nacionais. 19. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Da educação. 20. Dos princípios e fins da educação nacional. 21.
Do direito à educação e do dever de educar. 22. Da organização da educação nacional. 23. Dos níveis e das modalidades de educação e
ensino: da composição dos níveis escolares; da educação básica: das disposições gerais, da educação infantil, do ensino fundamental, da EJA.
24. Da educação especial. 25. Dos profissionais da educação. 26. Dos Recursos financeiros. 27. Das disposições gerais. 28. Das disposições
transitórias. 29. Estatuto da criança e do adolescente, na íntegra. 30. Educação na Constituição Brasileira: fins e objetivos da educação
nacional; deveres do Estado para com a educação; princípios orientadores do ensino; papel do Estado na implementação da política
educacional. 31. As Instâncias Colegiadas.
CARGO 402: PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL
Fundamentos da Educação Especial: História e Política da Educação Especial brasileira; Concepções de deficiências (Intelectual,visual,
surdez, física )Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas Habilidades /Superdotação. Desenvolvimento e aprendizagem do aluno com
necessidades educacionais especiais; Acessibilidade ao currículo. Os processos de Integração e Inclusão dos alunos com necessidades
educacionais especiais no ensino comum; a Sociedade, a escola e a família da criança com necessidades educacionais especiais.
Planejamento escolar – importância, etapas do planejamento: diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, procedimentos, recursos e
avaliação pedagógica. Lei 9394/96. Lei nº 10.639/2003. Lei nº 8.069/90.
CARGO 403: PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Fundamentos da Educação Física; Concepções da Educação Física; Objetivos da Educação Física; Aspectos técnicos, políticos e pedagógicos
da Educação Física Escolar; Desenvolvimento Humano – Aprendizagem Motora; Recreação Escolar; Anatomia/Fisiologia do exercício;
Qualidade de Vida; Diretrizes curriculares de Educação Física do Estado do Paraná (Orientações Pedagógicas para o Ensino Fundamental de
09 anos). Teoria Histórico-Crítica.
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