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Anexo I — Prefeitura Municipal de Boituva (SETEC) — ÍNDICE

Clique sobre cada um dos links a seguir para confeirir os detalhes de cada cargo.

INSTRUTOR DE ARTES - BALLET BABY  2

INSTRUTOR DE ARTES - BALLET CLÁSSICO 2

INSTRUTOR DE ARTES - CANTO CORAL 3

NSTRUTOR DE ARTES - PERCUSSÃO 6

INSTRUTOR DE ARTES - SOPRO MADEIRAS 5

INSTRUTOR DE ARTES - SOPRO METAIS 5

INSTRUTOR DE ARTES - TEORIA MUSICAL 3

INSTRUTOR DE ARTES - VIOLÃO 4

INSTRUTOR DE ARTES - VIOLINO 4

INSTRUTOR DE ESPORTES – CONDICIONAMENTO FÍSICO 8

INSTRUTOR DE ESPORTES - FUTEBOL MASCULINO 6

INSTRUTOR DE ESPORTES - FUTSAL MASCULINO 7

INSTRUTOR DE ESPORTES – GINÁSTICA FITNESS 8

INSTRUTOR DE ESPORTES - TÊNIS DE MESA  7

INSTRUTOR DE ESPORTES - VOLEI FEMININO  8
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Cargo: INSTrUTor DE arTES - BaLLET CLÁSSICo
Código: 01
Vagas: 01 (uma) 
Requisitos Básicos: Ensino Superior Completo / DRT.
Carga Horária: 20h/semanais
Salário: R$ 9,88 h/a
Taxa de Inscrição: R$ 40,00
Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. 
Instrumentos de coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. 
Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome demons-
trativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação 
de palavras. Concordância nominal e verbal. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares, defectivos e anômalos; vozes 
verbais, locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de 
colocação. Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conota-
ção, polissemia e ambigüidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas. • NOÇÕES DE 
INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação de microcomputadores e seus perifé-
ricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen driver, scanner). Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas 
funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet 
e Intranet e utilização de navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de 
segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e realização de 
cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas de informática. 
• CONHECIMENTOS GERAIS: História e Geografia do Brasil. Elementos da política brasileira e mundial. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, 
arquitetura, rádio, cinema, teatro, esporte, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade 
contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama internacional contemporâ-
neo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA. História da Dança: balé clássico, dança moderna e contemporânea universal. Histórico e principais representantes. Companhias de 
dança “Bolshoi Ballet”, “Royal Ballet”, “Lord of the Dance”, “Kirov Ballet”, “Ballets Russes”. Técnicas de Dança: estudos do movimento, improvisação, 
estudo coreográfico, preparação do corpo cênico, consciência corporal. Exploração do movimento e dramaturgia da dança. Estilos de Dança (clássica 
e contemporânea): balé clássico, dança teatro, dança moderna, dança contemporânea, Jazz e sapateado. Didática do ensino da dança. Características 
do Ballet Clássico, posições e exercícios.

Cargo: INSTrUTor DE arTES - BaLLET BaBY 

Código: 02
Vagas: 01 (uma) 
Requisitos Básicos: Ensino Superior Completo / DRT.
Carga Horária: 20h/semanais
Salário: R$ 9,88 h/a
Taxa de Inscrição: R$ 40,00
Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. 
Instrumentos de coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. Em-
prego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome demonstrativo. 
Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. 
Concordância nominal e verbal. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções 
verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego 
do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e am-
bigüidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas. • NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Intro-
dução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, 
mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen driver, scanner). Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, 
atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de 
navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis a redes 
e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e realização de cópia de segurança (backup), 
organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas de informática. • CONHECIMENTOS GERAIS: 
História e Geografia do Brasil. Elementos da política brasileira e mundial. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, 
teatro, esporte, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio am-
biente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama internacional contemporâneo. Panorama da economia 
nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. História 
da Dança: balé clássico, dança moderna e contemporânea universal. Histórico e principais representantes. Companhias de dança “Bolshoi Ballet”, 
“Royal Ballet”, “Lord of the Dance”, “Kirov Ballet”, “Ballets Russes”. Técnicas de Dança: estudos do movimento, improvisação, estudo coreográfico, 
preparação do corpo cênico, consciência corporal. Exploração do movimento e dramaturgia da dança. Estilos de Dança (clássica e contemporânea): 
balé clássico, dança teatro, dança moderna, dança contemporânea, Jazz e sapateado. Didática do ensino da dança. Didática do ensino da dança para 
crianças. Exercícios para desenvolvimento da postura correta, coordenação motora, equilíbrio, agilidade, ritmo, disciplina e concentração.
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Cargo: INSTrUTor DE arTES - TEorIa MUSICaL
Código: 03
Vagas: 01 (uma) 
Requisitos Básicos: Ensino Superior Completo/OMB.
Carga Horária: 20h/semanais
Salário: R$ 9,88 h/a
Taxa de Inscrição: R$ 40,00
Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. 
Instrumentos de coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. Em-
prego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome demonstrativo. 
Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. 
Concordância nominal e verbal. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções 
verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego 
do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e am-
bigüidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas. • NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Intro-
dução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, 
mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen driver, scanner). Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, 
atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de 
navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis a redes 
e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e realização de cópia de segurança (backup), 
organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas de informática. • CONHECIMENTOS GERAIS: 
História e Geografia do Brasil. Elementos da política brasileira e mundial. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, 
teatro, esporte, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio am-
biente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama internacional contemporâneo. Panorama da economia 
nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. História 
da educação musical no Brasil. Bases psicológicas da educação musical: a expressão musical na criança e no adolescente. História Geral da Música: His-
tória da música universal. Música profana e música sacra. A música brasileira nos períodos barroco, clássico e moderno. A contemporaneidade musical 
brasileira: estilos e revoluções, música erudita, popular e folclórica. Didática do ensino musical. Signos Musicais: Som e ruído, propriedades do som 
(altura, duração, intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo), pentagrama musical, notas, claves, compassos, tempos e 
tons. Expressão Sonora: Matizes, articulações, velocidades, cadência. Escalas e tonalidades sonoras, intervalos, acordes e cifras, improvisação musical.

Cargo: INSTrUTor DE arTES - CaNTo CoraL
Código: 04
Vagas: 01 (uma) 
Requisitos Básicos: Ensino Superior Completo/OMB.
Carga Horária: 20h/semanais
Salário: R$ 9,88 h/a
Taxa de Inscrição: R$ 40,00
Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. 
Instrumentos de coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. Em-
prego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome demonstrativo. 
Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. 
Concordância nominal e verbal. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções 
verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego 
do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e am-
bigüidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas. • NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Intro-
dução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, 
mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen driver, scanner). Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, 
atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de 
navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis a redes 
e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e realização de cópia de segurança (backup), 
organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas de informática. • CONHECIMENTOS GERAIS: 
História e Geografia do Brasil. Elementos da política brasileira e mundial. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, 
teatro, esporte, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio am-
biente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama internacional contemporâneo. Panorama da economia 
nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. História 
da educação musical no Brasil. Bases psicológicas da educação musical: a expressão musical na criança e no adolescente. História Geral da Música: His-
tória da música universal. Música profana e música sacra. A música brasileira nos períodos barroco, clássico e moderno. A contemporaneidade musical 
brasileira: estilos e revoluções, música erudita, popular e folclórica. Didática do ensino musical. História do canto coral, seus estilos (“A Capella”, Anti-
fonal e Responsorial) e a Divisão de naipes (vozes adultas e infantis). Signos Musicais: Som e ruído, propriedades do som (altura, duração, intensidade 
e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo), pentagrama musical, notas, claves, compassos, tempos e tons. Expressão Sonora: Matizes, 
articulações, velocidades, cadência. Escalas e tonalidades sonoras, intervalos, acordes e cifras, improvisação musical.
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Cargo: INSTrUTor DE arTES - VIoLÃo
Código: 05
Vagas: 01 (uma) 
Requisitos Básicos:  Ensino Superior Completo / OMB.
Carga Horária: 20h/semanais
Salário:  R$ 9,88 h/a
Taxa de Inscrição: R$ 40,00
Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos:
• LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. Instrumentos de coesão textual. Intertextuali-
dade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e 
Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semân-
tico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. Concordância nominal e verbal. Flexão 
nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos compostos. Valores 
da coordenação e da subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego do sinal indicativo da crase. Empre-
go dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e ambigüidade. Homonímia, sinonímia, 
antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas. • NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos 
básicos relacionados a hardware, software, operação de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, 
cd-rom, pen driver, scanner). Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arqui-
vos, pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores: browsers, correio 
eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos 
de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de 
arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas de informática. • CONHECIMENTOS GERAIS: História e Geografia do Brasil. 
Elementos da política brasileira e mundial. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, esporte, jornais, revistas 
e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, 
políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama internacional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. 
• CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. História da educação musical no Brasil. 
Bases psicológicas da educação musical: a expressão musical na criança e no adolescente. História Geral da Música: História da música universal. Música 
profana e música sacra. A música brasileira nos períodos barroco, clássico e moderno. A contemporaneidade musical brasileira: estilos e revoluções, 
música erudita, popular e folclórica. Características do instrumento, as cordas e as casas, interpretação de tablatura e cifra. Diferentes tipos de violão. 
Som e ruído, propriedades do som (altura, duração, intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo). Matizes, articulações, 
velocidades, cadência. Escalas e tonalidades sonoras, intervalos, acordes e cifras.

Cargo: INSTrUTor DE arTES - VIoLINo
Código: 06
Vagas: 01 (uma) 
Requisitos Básicos: Ensino Superior Completo / OMB.
Carga Horária: 20h/semanais
Salário: R$ 9,88 h/a
Taxa de Inscrição: R$ 40,00
Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. 
Instrumentos de coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. 
Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome demonstra-
tivo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de 
palavras. Concordância nominal e verbal. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, 
locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. 
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia 
e ambigüidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
• NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação de microcomputadores 
e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen driver, scanner). Conceitos básicos relacionados ao ambiente 
Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos 
básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos 
e ferramentas de segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados 
e realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas 
de informática. • CONHECIMENTOS GERAIS: História e Geografia do Brasil. Elementos da política brasileira e mundial. Cultura e sociedade: música, lite-
ratura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, esporte, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos 
na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama internacional 
contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA. História da educação musical no Brasil. Bases psicológicas da educação musical: a expressão musical na criança e no 
adolescente. História Geral da Música: História da música universal. Música profana e música sacra. A música brasileira nos períodos barroco, clássico 
e moderno. A contemporaneidade musical brasileira: estilos e revoluções, música erudita, popular e folclórica. História do Violino. Características do 
instrumento, afinação, posições e acordes. Sequência didática de exercícios para violino. Signos Musicais: Som e ruído, propriedades do som (altura, 
duração, intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo). Expressão Sonora: Matizes, articulações, velocidades, cadência. 
Escalas e tonalidades sonoras, intervalos, acordes e cifras.
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Cargo: INSTrUTor DE arTES - SoPro METaIS
Código: 07
Vagas: 01 (uma) 
Requisitos Básicos: Ensino Superior Completo / OMB.
Carga Horária: 20h/semanais
Salário: R$ 9,88 h/a
Taxa de Inscrição: R$ 40,00
Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. 
Instrumentos de coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. 
Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome demonstra-
tivo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de 
palavras. Concordância nominal e verbal. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, 
locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. 
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia 
e ambigüidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
• NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação de microcomputadores 
e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen driver, scanner). Conceitos básicos relacionados ao ambiente 
Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos 
básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos 
e ferramentas de segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados 
e realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas 
de informática. • CONHECIMENTOS GERAIS: História e Geografia do Brasil. Elementos da política brasileira e mundial. Cultura e sociedade: música, lite-
ratura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, esporte, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos 
na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama internacional 
contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro.  • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA. História da educação musical no Brasil. Bases psicológicas da educação musical: a expressão musical na criança 
e no adolescente. História Geral da Música: História da música universal. Música profana e música sacra. A música brasileira nos períodos barroco, 
clássico e moderno. A contemporaneidade musical brasileira: estilos e revoluções, música erudita, popular e folclórica. Características, funcionamento 
e classificação dos instrumentos de sopro tipo metais. Sequência didática de exercícios para instrumentos de sopro. Signos Musicais: Som e ruído, pro-
priedades do som (altura, duração, intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo). Expressão Sonora: Matizes, articulações, 
velocidades, cadência. Escalas e tonalidades sonoras, intervalos, acordes e cifras.

Cargo: INSTrUTor DE arTES - SoPro MaDEIraS
Código: 08
Vagas: 01 (uma) 
Requisitos Básicos: Ensino Superior Completo/OMB.
Carga Horária: 20h/semanais
Salário: R$ 9,88 h/a
Taxa de Inscrição: R$ 40,00
Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. 
Instrumentos de coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. 
Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome demonstra-
tivo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de 
palavras. Concordância nominal e verbal. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, 
locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. 
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia 
e ambigüidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
• NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação de microcomputadores 
e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen driver, scanner). Conceitos básicos relacionados ao ambiente 
Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos 
básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos 
e ferramentas de segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados 
e realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas 
de informática. • CONHECIMENTOS GERAIS: História e Geografia do Brasil. Elementos da política brasileira e mundial. Cultura e sociedade: música, lite-
ratura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, esporte, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos 
na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama internacional 
contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA. História da educação musical no Brasil. Bases psicológicas da educação musical: a expressão musical na criança 
e no adolescente. História Geral da Música: História da música universal. Música profana e música sacra. A música brasileira nos períodos barroco, 
clássico e moderno. A contemporaneidade musical brasileira: estilos e revoluções, música erudita, popular e folclórica. Características, funcionamento 
e classificação dos instrumentos de sopro tipo madeiras. Sequência didática de exercícios para instrumentos de sopro. Signos Musicais: Som e ruído, 
propriedades do som (altura, duração, intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo). Expressão Sonora: Matizes, articula-
ções, velocidades, cadência. Escalas e tonalidades sonoras, intervalos, acordes e cifras.
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Cargo: INSTrUTor DE arTES - PErCUSSÃo
Código: 09
Vagas: 01 (uma) 
Requisitos Básicos: Ensino Superior Completo/OMB.
Carga Horária: 20h/semanais
Salário: R$ 9,88 h/a
Taxa de Inscrição: R$ 40,00
Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. 
Instrumentos de coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. 
Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome demonstra-
tivo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de 
palavras. Concordância nominal e verbal. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, 
locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. 
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia 
e ambigüidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
• NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação de microcomputadores 
e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen driver, scanner). Conceitos básicos relacionados ao ambiente 
Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos 
básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos 
e ferramentas de segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados 
e realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas 
de informática. • CONHECIMENTOS GERAIS: História e Geografia do Brasil. Elementos da política brasileira e mundial. Cultura e sociedade: música, lite-
ratura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, esporte, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos 
na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama internacional 
contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA. História da educação musical no Brasil. Bases psicológicas da educação musical: a expressão musical na criança e no 
adolescente. História Geral da Música: História da música universal. Música profana e música sacra. A música brasileira nos períodos barroco, clássico 
e moderno. A contemporaneidade musical brasileira: estilos e revoluções, música erudita, popular e folclórica. Características, funcionamento e classi-
ficação dos instrumentos de percussão. Sequência didática de exercícios para percussão. Signos Musicais: Som e ruído, propriedades do som (altura, 
duração, intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo). Expressão Sonora: Matizes, articulações, velocidades, cadência. 
Escalas e tonalidades sonoras, intervalos, acordes e cifras.

Cargo: INSTrUTor DE ESPorTES - FUTEBoL MaSCULINo
Código: 10
Vagas: 02 (duas) 
Requisitos Básicos: Curso Superior em Educação Física/CREF.
Carga Horária: 20h/semanais
Salário: R$ 9,88 h/a
Taxa de Inscrição: R$ 40,00
Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. 
Instrumentos de coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. 
Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome demonstra-
tivo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de 
palavras. Concordância nominal e verbal. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, 
locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. 
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia 
e ambigüidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
• NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação de microcomputadores 
e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen driver, scanner). Conceitos básicos relacionados ao ambiente 
Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos 
básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos 
e ferramentas de segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados 
e realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas 
de informática. • CONHECIMENTOS GERAIS: História e Geografia do Brasil. Elementos da política brasileira e mundial. Cultura e sociedade: música, lite-
ratura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, esporte, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos 
na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama internacional 
contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Estatuto da Criança e do adolescente; Polí-
tica de esporte para a juventude; Esporte e atividade física na infância e na adolescência; A cultura do corpo; Primeiros Socorros; Fisiologia do Exercício; 
Energia, nutrição e desenvolvimento humano; Inclusão; Educação olímpica e responsabilidade social; Treinamento esportivo; Condicionamento físico; 
Organização de competições. Regras oficias do futebol; Qualidades essenciais de um jogador de futebol; Qualidades específicas necessárias em função 
da posição dos jogadores; Sistemas de jogo; Técnica Individual, Tática; treinamento segundo as posições dos jogadores.
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Cargo: INSTrUTor DE ESPorTES - FUTSaL MaSCULINo
Código: 11
Vagas: 02 (duas) 
Requisitos Básicos: Curso Superior em Educação Física / CREF.
Carga Horária: 20h/semanais
Salário: R$ 9,88 h/a
Taxa de Inscrição: R$ 40,00
Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. 
Instrumentos de coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. Em-
prego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome demonstrativo. 
Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. 
Concordância nominal e verbal. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções 
verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego 
do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e am-
bigüidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas. • NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Intro-
dução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, 
mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen driver, scanner). Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, 
atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de 
navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis a redes 
e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e realização de cópia de segurança (backup), 
organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas de informática. • CONHECIMENTOS GERAIS: 
História e Geografia do Brasil. Elementos da política brasileira e mundial. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, 
teatro, esporte, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio am-
biente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama internacional contemporâneo. Panorama da economia 
nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Estatuto da Criança e do adolescente; Política de esporte para a juventude; Esporte 
e atividade física na infância e na adolescência; A cultura do corpo; Primeiros Socorros; Fisiologia do Exercício; Energia, nutrição e desenvolvimento 
humano; Inclusão; Educação olímpica e responsabilidade social; Treinamento esportivo; Condicionamento físico; Organização de competições. Regras 
oficiais do futsal; Qualidades essenciais de um jogador de futsal; Qualidades específicas necessárias em função da posição dos jogadores; Sistemas de 
jogo; Técnica Individual, Tática; treinamento segundo as posições dos jogadores.

Cargo: INSTrUTor DE ESPorTES - TÊNIS DE MESa 
Código: 12
Vagas: 01 (uma) 
Requisitos Básicos: Curso Superior em Educação Física / CREF.
Carga Horária: 20h/semanais
Salário: R$ 9,88 h/a
Taxa de Inscrição: R$ 40,00
Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. 
Instrumentos de coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. Em-
prego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome demonstrativo. 
Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. 
Concordância nominal e verbal. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções 
verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego 
do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e am-
bigüidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas. • NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Intro-
dução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, 
mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen driver, scanner). Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, 
atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de 
navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis a redes 
e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e realização de cópia de segurança (backup), 
organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas de informática.
• CONHECIMENTOS GERAIS: História e Geografia do Brasil. Elementos da política brasileira e mundial. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, 
arquitetura, rádio, cinema, teatro, esporte, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade 
contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama internacional contempo-
râneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Estatuto da Criança e do adolescente; Política de 
esporte para a juventude; Esporte e atividade física na infância e na adolescência; A  cultura do corpo; Primeiros Socorros; Fisiologia do Exercício; 
Energia, nutrição e desenvolvimento humano; Inclusão; Educação olímpica e responsabilidade social; Treinamento esportivo; Condicionamento físico; 
Organização de competições. Regras oficiais do Tênis de mesa; Fundamentos do Tênis de mesa – Aspectos técnicos; Estilo de jogo – Tática; Treina-
mento; Saque e recepção; Preparação física do tênis de mesa; Habilidades do tênis de mesa; Controle visual; Aspectos psicológicos do tênis de mesa; 
Aspectos Fisiológicos do tênis de mesa; Precisão Espaço-temporal e variabilidade em tarefas de intercepção.
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Cargo: INSTrUTor DE ESPorTES - VoLEI FEMININo 
Código: 13
Vagas: 01 (uma) 
Requisitos Básicos: Curso Superior em Educação Física / CREF.
Carga Horária: 20h/semanais
Salário: R$ 9,88 h/a
Taxa de Inscrição: R$ 40,00
Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. 
Instrumentos de coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. 
Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome demonstra-
tivo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de 
palavras. Concordância nominal e verbal. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, 
locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. 
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia 
e ambigüidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas.
• NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação de microcomputadores 
e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen driver, scanner). Conceitos básicos relacionados ao ambiente 
Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos 
básicos de Internet e Intranet e utilização de navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos 
e ferramentas de segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados 
e realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas 
de informática. • CONHECIMENTOS GERAIS: História e Geografia do Brasil. Elementos da política brasileira e mundial. Cultura e sociedade: música, lite-
ratura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, esporte, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos 
na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama internacional 
contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Estatuto da Criança e do adolescente; Polí-
tica de esporte para a juventude; Esporte e atividade física na infância e na adolescência; A cultura do corpo; Primeiros Socorros; Fisiologia do Exercício; 
Energia, nutrição e desenvolvimento humano; Inclusão; Educação olímpica e responsabilidade social; Treinamento esportivo; Condicionamento físico; 
Organização de competições. Regras Oficiais do Voleibol – Habilidades motoras específicas do voleibol; Metodologia para o ensino do voleibol; Pro-
cesso de aprendizagem dos fundamentos – Posição de expectativa – toque de bola por cima – manchete – saque por baixo – saque por cima – cortada 
– bloqueio – defesa em pé – rolamentos – mergulho; Montagem de equipes – Sistemas de jogo – formações ofensivas – formações defensivas.

Cargo: INSTrUTor DE ESPorTES – gINÁSTICa FITNESS
Código: 14
Vagas: 01(uma) 
Requisitos Básicos: Curso Superior Completo em Educação Física/CREF.
Carga Horária: 20h/semanais
Salário: R$ 9,88 h/a
Taxa de Inscrição: R$ 40,00
Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. 
Instrumentos de coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. Em-
prego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome demonstrativo. 
Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. 
Concordância nominal e verbal. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções 
verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego 
do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e am-
bigüidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas. • NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Intro-
dução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, 
mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen driver, scanner). Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, 
atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de 
navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis a redes 
e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e realização de cópia de segurança (backup), 
organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas de informática. • CONHECIMENTOS GERAIS: 
História e Geografia do Brasil. Elementos da política brasileira e mundial. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, 
teatro, esporte, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Meio am-
biente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama internacional contemporâneo. Panorama da economia 
nacional. O cotidiano brasileiro.  • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Estatuto da Criança e do adolescente; Política de esporte para a juventude; Esporte 
e atividade física na infância e na adolescência; A cultura do corpo; Primeiros Socorros; Fisiologia do Exercício; Energia, nutrição e desenvolvimento 
humano; Habilidades motoras específicas das ginásticas.

Cargo: INSTrUTor DE ESPorTES – CoNDICIoNaMENTo FÍSICo
Código: 15
Vagas: 01(uma) 
Requisitos Básicos: Curso Superior Completo em Educação Física/CREF.
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Carga Horária: 20h/semanais
Salário: R$ 9,88 h/a
Taxa de Inscrição: R$ 40,00
Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. 
Instrumentos de coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. Em-
prego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome demonstrativo. 
Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. 
Concordância nominal e verbal. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções 
verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego 
do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e am-
bigüidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas. • NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Intro-
dução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, 
mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen driver, scanner). Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, 
atalhos de teclado, janelas, arquivos, pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de 
navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de segurança aplicáveis a redes 
e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de dados e realização de cópia de segurança (backup), 
organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção de equipamentos e de sistemas de informática.
• CONHECIMENTOS GERAIS: História e Geografia do Brasil. Elementos da política brasileira e mundial. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, 
arquitetura, rádio, cinema, teatro, esporte, jornais, revistas e televisão. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na socieda-
de contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama internacional contem-
porâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Estatuto da Criança e do adolescente; Política 
de esporte para a juventude; Esporte e atividade física na infância e na adolescência; A cultura do corpo; Primeiros Socorros; Fisiologia do Exercício; 
Energia, nutrição e desenvolvimento humano; Inclusão; Educação olímpica e responsabilidade social; Treinamento esportivo; Condicionamento físico; 
Organização de competições. Atividade Física e Saúde; Custos energéticos da Atividade Física; Condicionamento cardiorrespiratório; Composição Cor-
poral; Nutrição e condicionamento físico; Avaliação do Condicionamento muscular; Flexibilidade e função lombar; Prescrição de exercícios para saúde 
e condicionamento físico; Condicionamento físico e populações especiais (crianças e jovens, idosos, mulher, doenças coronárias; obesos; diabéticos, 
asmáticos) Anatomia funcional e biomecânica, fisiologia do exercício.


