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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.

AGENTE ADMINISTRATIVO DE NÚCLEO 2
COSTUREIRA 2
MONITOR DE ARTES – BALLET BABY 2
MONITOR DE ARTES – BALLET MODERNO 3
MONITOR DE ARTES – JAZZ 3
MONITOR DE ARTES – SAPATEADO AMERICANO 4
MONITOR DE ARTES – SAPATEADO IRLANDÊS 4
MONITOR DE ARTES – STREET DANCE 4
MONITOR DE ARTES – DANÇA DE SALÃO MASCULINO 5
MONITOR DE ARTES – DANÇA DE SALÃO FEMININO 5
ORIENTADOR DE PROJETOS DE DANÇA 6
MONITOR DE ARTES – SOPRO EM MADEIRAS 6
MONITOR DE ARTES – PERCUSSÃO 7
MONITOR DE ARTES – SOPRO EM METAIS 7
MONITOR DE ARTES – VIOLINO 8
MONITOR DE ARTES – VIOLÃO 8
MONITOR DE ARTES – CANTO CORAL 8
MONITOR DE ARTES – TECLADO  9
MONITOR DE ARTES – PREPARAÇÃO VOCAL   9
MONITOR DE ARTES – MUSICALIZAÇÃO 10
MONITOR DE ARTES – REGÊNCIA SINFÔNICA 10
MONITOR DE ARTES – FANFARRA 11
MONITOR DE ARTES - REGÊNCIA EM CANTO CORAL 11
MONITOR DE ARTES - PIANO 12
MONITOR DE ARTES - ACORDEON 12
MONITOR DE ARTES - VIOLONCELO 12
MONITOR DE ARTES - VIOLA CAIPIRA 13
MONITOR DE ARTES - GUITARRA 13
ORIENTADOR DE PROJETOS DE MÚSICA 14
MONITOR DE ARTES – PINTURA EM TELA 14
MONITOR DE ARTES – ARTESANATO EM MADEIRA, PAPEL E CERÂMICA 15
MONITOR DE ARTES – ARTESANATO EM TECIDO, PINTURA, COLAGEM, PATCHWORK 16
MONITOR DE ESPORTES – TÊNIS 16
MONITOR DE ESPORTES – JUDÔ 17
MONITOR DE ESPORTES – TAEKWONDO 17
MONITOR DE ESPORTES – KARATÊ 18
ORIENTADOR DE PROJETOS ESPORTIVOS 18
MONITOR DE ESPORTES – ATLETISMO 19
MONITOR DE ESPORTES – BASQUETE 19
MONITOR DE ESPORTES – CAPOEIRA 20
MONITOR DE ESPORTES – CICLISMO 20
MONITOR DE ESPORTES – DAMAS E XADREZ 20
MONITOR DE ESPORTES – FUTEBOL FEMININO 21
 MONITOR DE ESPORTES – FUTSAL FEMININO 21
MONITOR DE ESPORTES – VÔLEI MASCULINO 22
MONITOR DE ESPORTES – VÔLEI DE AREIA 22
MONITOR DE ESPORTES – HANDEBOL 23
MONITOR DE ARTES – ARTESANATO EM LINHAS (PONTO CRUZ, CROCHÊ, TRICÔ, MACRAMÊ, VAGONITE) 23
MONITOR DE ARTES - ARTES CÊNICAS 24
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Cargo: agENTE aDMINISTraTIVo DE NÚCLEo

Código: 01

Vagas: 02 (duas) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo.

Carga Horária: 40h/semanais

Salário: R$ 1.619,31

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro.

Cargo: CoSTUrEIra

Código: 02

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Fundamental Completo / Especialista em confecção de figurinos.

Carga Horária: 40h/semanais

Salário: R$ 858,98

Taxa de Inscrição: R$ 15,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. O sistema ortográfico do português: 

emprego de letras; divisão silábica e acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação.  Classes de palavras, flexão 

e emprego. Flexão nominal e verbal. Emprego de tempo e modo verbais. Concordância Nominal e Verbal. Significação das palavras: sinonímia, antonímia; 

denotação e conotação. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Representação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de três Simples; 

Porcentagem; Juros e Desconto Simples; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º grau; Problemas que envolvam Figuras Planas; 

Sistemas Legais de Medidas. • 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 so-

ciedade 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: Conhecimento dos materiais básicos para a execução da costura 

e modelagem. Recursos técnicos para o corte, costura e modelagem de figurinos e indumentária, através da observação de desenho. Elaboração de moldes 

básicos bidimensionais de peças do vestuário e suas variações. Medidas do corpo Humano. Conceitos de Modelagem Industrial. Traçado básico da blusa e do 

vestido. Marcação e transferência de pences. Variações de decotes, golas e mangas. Traçado básico da saia e suas variações. Modelagem básica da calça femi-

nina e masculina. Traçado básico do vestido e do blazer. Modelagem Infantil. Estudo e interpretação do caimento diferenciado dos tecidos e o movimento das 

roupas. Os aviamentos – zipers, botões, rendas, passamanarias, ferragens, etiquetas. Tipos de máquinas e suas funções: manual doméstica, elétrica, industrial, 

overloque, caloneira. Manutenção: troca de agulhas, troca de linhas, número de fios e tipo de linhas usadas para cada tipo de máquina. Tipos de costuras: à 

mão para acabamentos, à maquina, cazeados, chuleados. Uso correto de material diário da costureira: tesoura, régua, fita métrica, papel para molde, giz, teci-

do e a máquina adequada para cada tipo de costura.  Uso do ferro de passar roupa a vapor e simples. Noções e tipologia de tecidos e suas aplicações práticas 

na modelagem. A representação do tecido – caimento, texturas e estamparia.

Cargo: MoNITor DE arTES – BaLLET BaBY

Código: 03

Vagas: 02 (duas) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / DRT.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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.  • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-
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posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional 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. Técnicas de Dança: estudos do movimento, improvisação, estudo coreográfico, preparação do 

corpo cênico, consciência corporal. Exploração do movimento e dramaturgia da dança. 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.

Cargo: MoNITor DE arTES – BaLLET MoDErNo

Código: 04

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / DRT.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional 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. Técnicas de 

Dança: estudos do movimento, improvisação, estudo coreográfico, preparação do corpo cênico, consciência corporal. Exploração do movimento e dramaturgia 

da dança. Didática do ensino da dança. Características do Ballet Moderno e seus precursores (Rudolf von Laban e Isadora Duncan).

Cargo: MoNITor DE arTES – JaZZ

Código: 05

Vagas: 02 (duas) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / DRT.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 
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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 interna-

cional 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. Técnicas de 

Dança: estudos do movimento, improvisação, estudo coreográfico, preparação do corpo cênico, consciência corporal. Exploração do movimento e dramaturgia 

da dança. Didática do ensino da dança. História e características do Jazz Dance, suas influências e precursores (Jack Cole, Matt Mattox).

Cargo: MoNITor DE arTES – SaPaTEaDo aMErICaNo

Código: 06

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / DRT.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional 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. Técnicas de 

Dança: estudos do movimento, improvisação, estudo coreográfico, preparação do corpo cênico, consciência corporal. Exploração do movimento e dramaturgia 

da dança. Didática do ensino da dança. História e características do Sapateado Americano e sua importância nos musicais americanos.

Cargo: MoNITor DE arTES – SaPaTEaDo IrLaNDÊS

Código: 07

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / DRT.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional 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. Técnicas de 

Dança: estudos do movimento, improvisação, estudo coreográfico, preparação do corpo cênico, consciência corporal. Exploração do movimento e dramaturgia 

da dança. Didática do ensino da dança. História e características do Sapateado Irlandês. Músicas e acompanhamentos específicos para o sapateado Irlandês.

Cargo: MoNITor DE arTES – STrEET DaNCE

Código: 08
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Vagas: 02 (duas) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / DRT.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional 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. Técnicas de 

Dança: estudos do movimento, improvisação, estudo coreográfico, preparação do corpo cênico, consciência corporal. Exploração do movimento e dramaturgia 

da dança. Didática do ensino da dança. História e características do Street Dance e do Hip Hop. Músicas e acompanhamentos específicos para o Street Dance.

Cargo: MoNITor DE arTES – DaNÇa DE SaLÃo MaSCULINo

Código: 09

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / DRT.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional 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. Técnicas de 

Dança: estudos do movimento, improvisação, estudo coreográfico, preparação do corpo cênico, consciência corporal. Exploração do movimento e dramaturgia 

da dança. História e características da dança de salão e sua diversidade de ritmos: Salsa, Merengue, Samba de gafieira, Fox-Trot, Forró, Country, Hully-Gully, 

Zouk, Bolero e Tango.

Cargo: MoNITor DE arTES – DaNÇa DE SaLÃo FEMININo

Código: 10

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / DRT.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instrumentos de coesão textual. O 

sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da 

oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de 

Colocação dos Pronomes Oblíquos. Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, deno-
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tação, conotação, polissemia e ambigüidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Representação, Relações, Operações 

e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Composto; Equações, Inequações, 

Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que envolvam Figuras Planas; Fun-

ções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a har-

dware, software, operação de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen driver, scanner). Concei-

tos 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 contemporâneo. Panora-

ma 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. Técnicas de Dança: estudos do movimento, 

improvisação, estudo coreográfico, preparação do corpo cênico, consciência corporal. Exploração do movimento e dramaturgia da dança. História e caracterís-

ticas da dança de salão e sua diversidade de ritmos: Salsa, Merengue, Samba de gafieira, Fox-Trot, Forró, Country, Hully-Gully, Zouk, Bolero e Tango.

Cargo: orIENTaDor DE ProJEToS DE DaNÇa

Código: 11

Vagas: 01(uma) 

Requisitos Básicos: Curso Superior Completo em Educação Física/CREF/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. Instru-

mentos de coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. Emprego do prono-

me pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome demonstrativo. Emprego do pronome re-

lativo. 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 hardwa-

re, 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 contemporâneo. Panora-

ma 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, danças populares brasileiras. 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 co-

reográfico, preparação do corpo cênico, consciência corporal e exploração do movimento. Dramaturgia da dança. Estilos de Dança (clássica e contemporânea): 

balé clássico, dança teatro, dança moderna, dança contemporânea, Jazz e sapateado. Produção cultural e marketing cultural, captação de recursos, formatação 

de projeto em dança (apresentação, objetivo, justificativa, metas, público alvo, estratégia, cronograma, contrapartida social, orçamento).

Cargo: MoNITor DE arTES – SoPro EM MaDEIraS

Código: 12

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / OMB.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-
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gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. História Geral da Música: História da música universal e da música brasileira. 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. Som e ruído, propriedades do som (altura, duração, intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia 

e ritmo).

Cargo: MoNITor DE arTES – PErCUSSÃo

Código 13

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / OMB.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. História Geral da Música: História da música universal e da música brasileira. A contemporaneidade musical brasileira: estilos e 

revoluções, música erudita, popular e folclórica. Características, funcionamento e classificação dos instrumentos de percussão. Sequência didática de exercícios 

para percussão. Som e ruído, propriedades do som (altura, duração, intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo).

Cargo: MoNITor DE arTES – SoPro EM METaIS

Código: 14

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / OMB.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e escontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. História Geral da Música: História da música universal e da música brasileira. A contemporaneidade musical brasileira: estilos 
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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. Som e ruído, propriedades do som (altura, duração, intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e 

ritmo).

Cargo: MoNITor DE arTES – VIoLINo

Código: 15

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / OMB.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. História Geral da Música: História da música universal e da música brasileira. 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 exercí-

cios para violino. Som e ruído, propriedades do som (altura, duração, intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo).

Cargo: MoNITor DE arTES – VIoLÃo

Código: 16

Vagas: 02 (duas) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / OMB.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. História Geral da Música: História da música universal e da música brasileira. 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).

Cargo: MoNITor DE arTES – CaNTo CoraL

Código: 17

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / OMB.  

Salário: R$ 9,88 h/a
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Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. História Geral da Música: História da música universal e da música brasileira. A contemporaneidade musical brasileira: estilos e 

revoluções, música erudita, popular e folclórica. História do canto coral, seus estilos (“A Capella”, Antifonal e Responsorial) e a Divisão de naipes (vozes adultas 

e infantis). Som e ruído, propriedades do som (altura, duração, intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo).

Cargo: MoNITor DE arTES – TECLaDo 

Código: 18

Vagas: 02 (duas) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / OMB.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. História Geral da Música: História da música universal e da música brasileira. A contemporaneidade musical brasileira: estilos 

e revoluções, música erudita, popular e folclórica. Características, funcionamento e classificação do teclado. Sequência didática de exercícios para teclado. Pro-

priedades do som (altura, duração, intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo).

Cargo: MoNITor DE arTES – PrEParaÇÃo VoCaL  

Código: 19

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / OMB.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos 
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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, pro-

gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. História Geral da Música: História da música universal e da música brasileira. A contemporaneidade musical brasileira: estilos e 

revoluções, música erudita, popular e folclórica. Técnicas de aquecimento vocal, respiração, fisiologia da voz e do aparelho fonoaudiológico. Sequência didática 

de exercícios para preparação vocal. Propriedades do som (altura, duração, intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo).

Cargo: MoNITor DE arTES – MUSICaLIZaÇÃo

Código: 20

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / OMB.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 inter-

nacional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA. História Geral da Música: História da música universal e da música brasileira. A contemporaneidade musical brasileira: 

estilos e revoluções, música erudita, popular e folclórica. Didática do ensino musical. 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, 

improvisação musical.

Cargo: MoNITor DE arTES – rEgÊNCIa SINFÔNICa

Código: 21

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / OMB.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 inter-
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nacional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro.  • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA. História Geral da Música: História da música universal e da música brasileira. A contemporaneidade musical brasileira: 

estilos e revoluções, música erudita, popular e folclórica. Didática do ensino musical. Fundamentos e características gerais da regência. Partitura, técnica de 

gesticulação, formação de uma orquestra. Formatação corporal e gestual do regente. 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, improvisação musical.

Cargo: MoNITor DE arTES – FaNFarra

Código: 22

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / OMB.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. História Geral da Música: História da música universal e da música brasileira. A contemporaneidade musical brasileira: estilos 

e revoluções, música erudita, popular e folclórica. Didática do ensino musical. Tipos de Fanfarras, composição dos instrumentos da fanfarra, toques, cadências, 

marchas, compassos, ordem, instrumentos de percussão e de sopro, regulamento dos concursos de fanfarras. Propriedades do som (altura, duração, intensida-

de e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo). Expressão Sonora: Matizes, articulações, velocidades, cadência. Escalas e tonalidades sonoras, 

intervalos, acordes e cifras, improvisação musical.

Cargo: MoNITor DE arTES - rEgÊNCIa EM CaNTo CoraL

Código: 23

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / OMB.  

Salário:  R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. História Geral da Música: História da música universal e da música brasileira. A contemporaneidade musical brasileira: estilos e 

revoluções, música erudita, popular e folclórica. Didática do ensino musical. Fundamentos e características gerais da regência. Partitura, técnica de gesticulação. 

História do canto coral, seus estilos (“A Capella”, Antifonal e Responsorial) e a Divisão de naipes (vozes adultas e infantis). Propriedades do som (altura, duração, 

intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo). Expressão Sonora: Matizes, articulações, velocidades, cadência. Escalas e tonalidades 
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sonoras, intervalos, acordes e cifras, improvisação musical.

Cargo: MoNITor DE arTES - PIaNo

Código: 24

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / OMB.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. História Geral da Música: História da música universal e da música brasileira. A contemporaneidade musical brasileira: estilos 

e revoluções, música erudita, popular e folclórica. Características, funcionamento e classificação do Piano. Sequência didática de exercícios para piano. Proprie-

dades do som (altura, duração, intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo).

Cargo: MoNITor DE arTES - aCorDEoN

Código: 25

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / OMB.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. História Geral da Música: História da música universal e da música brasileira. A contemporaneidade musical brasileira: estilos 

e revoluções, música erudita, popular e folclórica. Características, funcionamento e classificação do Acordeon. Sequência didática de exercícios para acordeon. 

Propriedades do som (altura, duração, intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo).

Cargo: MoNITor DE arTES - VIoLoNCELo

Código: 26

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / OMB.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-
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mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. História Geral da Música: História da música universal e da música brasileira. A contemporaneidade musical brasileira: estilos e 

revoluções, música erudita, popular e folclórica. Características, funcionamento e classificação do Violoncelo. Sequência didática de exercícios para Violoncelo. 

Propriedades do som (altura, duração, intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo).

Cargo: MoNITor DE arTES - VIoLa CaIPIra

Código: 27

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / OMB.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. História Geral da Música: História da música universal e da música brasileira. 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. Sequência didática de 

exercícios para Viola Caipira. Som e ruído, propriedades do som (altura, duração, intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo).

Cargo: MoNITor DE arTES - gUITarra

Código: 28

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / OMB.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas.  • 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, pro-
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gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. História Geral da Música: História da música universal e da música brasileira. 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. Sequência didática de 

exercícios para Guitarra. Som e ruído, propriedades do som (altura, duração, intensidade e timbre), elementos da música (melodia, harmonia e ritmo).

Cargo: orIENTaDor DE ProJEToS DE MÚSICa

Código: 29

Vagas: 01(uma) 

Requisitos Básicos: Curso Superior Completo em Música ou Arte / 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. Ins-

trumentos 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 demonstrativo. Emprego do pro-

nome 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: armazena-

mento 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 Ado-

lescente – 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. Produção cultural e marketing cultural, captação de recursos, formatação de projeto 

em música (apresentação, objetivo, justificativa, metas, público alvo, estratégia, cronograma, contrapartida social, orçamento).

Cargo: MoNITor DE arTES – PINTUra EM TELa

Código: 30

Vagas: 02 (duas) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semân-

ticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e ambigüidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. • MATEMÁTICA: Conjuntos: 

Representação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples 

e Composto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Proble-

mas que envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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 procedimen-

tos 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. Pano-

rama internacional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o 
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Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Conceito e história das Artes Plásticas nos diferentes períodos históricos (Pré-história, Antiguidade, Idade Média, 

Renascimento, Barroco, Modernismo brasileiro, Contemporaneidade). Elementos Visuais e Ordenações. Perspectivas nos Espaços Bi e Tridimensionais. Noções 

de pintura em tela, tipos de tintas, tipos de pincéis, criatividade, estilos de pintura (realismo, modernismo, abstracionismo, expressionismo, op art, pop art, arte 

contemporânea).

Cargo: MoNITor DE arTES – DESENHo arTÍSTICo
Código: 31

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. Conceito e história das Artes Plásticas nos diferentes períodos históricos (Pré-história, Antiguidade, Idade Média, Renascimento, 

Barroco, Modernismo brasileiro, Contemporaneidade). Elementos Visuais e Ordenações. Perspectivas nos Espaços Bi e Tridimensionais.

Noções de desenho: retrato e paisagem, desenho de observação e de criação, tipos de materiais e suportes, criatividade, o desenho nas diferentes escolas artís-

ticas (realismo, modernismo, abstracionismo, expressionismo, op art, pop art, arte contemporânea).

Cargo: MoNITor DE arTES – arTESaNaTo EM MaDEIra, PaPEL E CErÂMICa

Código: 32

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. Conceito e história das Artes Plásticas nos diferentes períodos históricos (Pré-história, Antiguidade, Idade Média, Renascimento, 

Barroco, Modernismo brasileiro, Contemporaneidade). Elementos Visuais e Ordenações. Perspectivas nos Espaços Bi e Tridimensionais. Artesanato regional 

brasileiro, tipos de materiais para artesanato (recicláveis ou reaproveitáveis), combinação de cores, tipos de tintas, manipulação e diferenciação de ferramentas 

básicas para artesanato. Preparo do suporte (madeira, papel ou cerâmica) para desenvolvimento artístico.



16
Manual do Candidato

Cargo: MoNITor DE arTES – arTESaNaTo EM TECIDo, PINTUra, CoLagEM, PaTCHWorK

Código: 33

Vagas:  01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo  

Salário:  R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. Conceito e história das Artes Plásticas nos diferentes períodos históricos (Pré-história, Antiguidade, Idade Média, Renascimento, 

Barroco, Modernismo brasileiro, Contemporaneidade). Elementos Visuais e Ordenações. Perspectivas nos Espaços Bi e Tridimensionais. Artesanato regional 

brasileiro, tipos de materiais para artesanato (recicláveis ou reaproveitáveis), combinação de cores, manipulação e diferenciação de ferramentas básicas para 

artesanato. Preparo do suporte para desenvolvimento artístico.

Cargo: MoNITor DE ESPorTES – NaTaÇÃo
Código: 34

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / CREF (pode ser provisionado)  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 internacio-

nal 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 de natação: Comitês técnicos; Regras Gerais; jogos olímpicos; técnicas; Infantil e juvenil. Metodologia de ensino dos nados – livre, 

costas, peito e borboleta.

Cargo: MoNITor DE ESPorTES – TÊNIS

Código: 35

Vagas: 01(uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / CREF (pode ser provisionado)  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-
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mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 internacio-

nal 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 da Confederação Brasileira de Tênis: Quadra; Instalações Permanentes; A bola; A raquete; Sacador e recebedor; Escolha de lados e 

saque; O Saque; Foot-Fault; Execução do Saque; Serviço faltoso; Segundo saque; Quando Sacar; O LET; Ordem de Saque; Sacador ganha o ponto; Recebedor 

ganha o ponto; Bola Sobre a Linha; Contagem no Game; Contagem no Set; Número máximo de sets; Atribuições dos oficiais de quadra; Continuidade de Jogo 

e períodos de descanso; Instruções; Troca de Bolas; O jogo de duplas; A Quadra de duplas; Ordem de Saque em Duplas; Ordem de Recebimento em Duplas; 

Saque fora de ordem em duplas; Jogando a Bola em duplas; Código de conduta; Metodologia de ensino do Tênis.

Cargo: MoNITor DE ESPorTES – JUDÔ

Código: 36

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / Ser Faixa Preta e estar Federado  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 internacio-

nal contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Estatuto da criança e do adolescente; Noções 

básicas de primeiros socorros; noções básicas de nutrição; Noções básicas de condicionamento físico; Noções básicas de treinamento esportivo. Judô nos jogos 

Olímpicos; Fases da projeção; Cinco fundamentos; ideologias e espíritos; Kata; Exercícios básicos; Técnicas; Formas de cumprimento (rei-ho); Penalizações; 

Pontuação; Graduações DAN; Graduações Kiu.

Cargo: MoNITor DE ESPorTES – TaEKWoNDo

Código: 37

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / Ser Faixa Preta e estar Federado  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-
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posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 internacio-

nal contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Estatuto da criança e do adolescente; Noções 

básicas de primeiros socorros; noções básicas de nutrição; Noções básicas de condicionamento físico; Noções básicas de treinamento esportivo. Surgimento do 

taekwondo; Definição de Taekwondo; Cinco princípios básicos do Taekwondo; Juramento do Taekwondo; Graduações do Taekwondo; Fundamentos técnicos 

básicos; Normas e procedimentos básicos; Posições básicas; chutes básicos; Contagem coreana.

Cargo: MoNITor DE ESPorTES – KaraTÊ

Código: 38

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / Ser Faixa Preta e estar Federado  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Estatuto da criança e adolescente; Noções 

básicas de primeiros socorros; noções básicas de nutrição; Noções básicas de condicionamento físico; Noções básicas de treinamento esportivo. História do 

Karatê (no Brasil e no Mundo); Katá; Kumitê; Regras de competição; Termos técnicos.

Cargo: orIENTaDor DE ProJEToS ESPorTIVoS

Código: 39

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. Instru-

mentos de coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais diacríticos. Emprego do prono-

me pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome indefinido e do pronome demonstrativo. Emprego do pronome re-

lativo. 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 hardwa-

re, 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 
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contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e aspectos globais. Panorama internacional contemporâneo. Panora-

ma 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. A gestão do 

esporte; Marketing Esportivo; Conceito de Fitness & Welness; Organização de competições esportivas; Liderança. Ética e trabalho em equipe.

Cargo: MoNITor DE ESPorTES – aTLETISMo

Código: 40

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / CREF (pode ser provisionado)  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 internacio-

nal 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 de Atletismo 2010 - 2011: Competições Internacionais; Elegibilidade; Antidoping; Disputas; Regras técnicas; Regras Gerais de Com-

petição; Provas de Pista; Provas de campo (Saltos verticais, Saltos horizontais, lançamentos); Provas Combinadas; Competições Indoor; Marcha atlética; Corridas 

de rua; Cross-country. Metodologia de ensino; Habilidades motoras específicas.

Cargo: MoNITor DE ESPorTES – BaSQUETE

Código: 41

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / CREF (pode ser provisionado)  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instrumentos 

de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e 

emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e 

verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Representação, Rela-

ções, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Composto; Equações, 

Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que envolvam Figuras 

Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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). Con-

ceitos 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 pro-

cedimentos 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: 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 olím-

pica e responsabilidade social; Treinamento esportivo; Condicionamento físico; Organização de competições. Regras Oficias do Basquete; Qualidades e Habilidades 

motoras; Metodologia de ensino do Basquete; Preparação Física; Aspectos técnicos e táticos.
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Cargo: MoNITor DE ESPorTES – CaPoEIra

Código:  42

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / Diploma de Professor de Capoeira  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 inter-

nacional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Estatuto da Criança e do Adolescente; 

Noções básicas de primeiros socorros; Noções básicas de nutrição; Noções básicas de condicionamento físico; Noções básicas de treinamento esportivo. História 

da capoeira; termo capoeira; Instrumentos usados na capoeira; Golpes (movimentos) da capoeira; movimentos desequilibrantes da capoeira; Estilos.

Cargo: MoNITor DE ESPorTES – CICLISMo

Código: 43

Vagas: 01(uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / CREF (pode ser provisionado)  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 internacio-

nal 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. O ciclismo e suas modalidades, Mountain bike; Biomecânica do ciclismo, Aspectos fisiológicos; Qualidades físicas essenciais; Preparação física para 

o Ciclismo; Treinamento do ciclista.

Cargo: MoNITor DE ESPorTES – DaMaS E XaDrEZ

Código: 44

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / CREF (pode ser provisionado)  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 
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nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 inter-

nacional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Estatuto da Criança e do adolescente; 

Noções básicas de primeiros socorros; Noções básicas de nutrição; Noções básicas de condicionamento físico; Noções básicas de treinamento esportivo. História 

do xadrez; regras do jogo; Xeque-Mate; Os mates na Oitava e Primeira Fileira; As variações na Defesa e Relação Numérica entre o Ataque e a Defesa; Os mates 

elementares; O desvio; Os movimentos das peças; O Objetivo do jogo; Regras de empate; Finais de torres; Finais de peças menores; Metodologia do ensino do 

xadrez; Termos utilizados pelos enxadristas.

Cargo: MoNITor DE ESPorTES – FUTEBoL FEMININo

Código: 45

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / CREF (pode ser provisionado)  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 internacio-

nal 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 Futebol. Treinamento, a questão do gênero, preconceito, história do futebol feminino. Preparação física e treinamento técnico 

e tático; Metodologia de Ensino dos fundamentos; Qualidades e habilidades motoras.

Cargo:  MoNITor DE ESPorTES – FUTSaL FEMININo

Código: 46

Vagas: 01(uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / CREF (pode ser provisionado)  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-
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gramas, 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 internacio-

nal 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; Fundamentos: Domínio, controle, condução, chute, cabeceio; passe; Drible; finta; marcação; Antecipação; proteção. 

Habilidades do goleiro no futsal. Treinamento defensivo e ofensivo; funções em quadra; Preparação física; Aspectos técnicos e táticos.

Cargo: MoNITor DE ESPorTES – VÔLEI MaSCULINo

Código: 47

Vagas: 01(uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / CREF (pode ser provisionado)  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 internacio-

nal 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 Voleibol – Habilidades motoras específicas do voleibol; Metodologia para o ensino do voleibol; Processo de aprendizagem dos 

fundamentos – Posição de expectativa – toque de bola por cima – manchete – saque por baixo – saque por cima – cortada – bloqueio – defesa em pé – rola-

mentos – mergulho; Montagem de equipes – Sistemas de jogo – formações ofensivas – formações defensivas.

Cargo: MoNITor DE ESPorTES – VÔLEI DE arEIa

Código: 48

Vagas: 01(uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / CREF (pode ser provisionado)  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 internacio-
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nal 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 Voleibol de Areia; Pontuação; A quadra; Habilidades motoras específicas do voleibol de praia; Metodologia para o ensino do 

voleibol de praia; Processo 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.

Cargo: MoNITor DE ESPorTES – HaNDEBoL

Código: 49

Vagas: 01(uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / CREF (pode ser provisionado)  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 internacio-

nal 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 Handebol: área do gol; Goleiro; Manejo da bola; Tiro de meta; Bola ao chão; Escanteio; Lance lateral; Lance de 7m; Lance livre; 

Punições; Arbitragem; Habilidades motoras específicas do Handebol; Processo de aprendizagem dos fundamentos; Aspectos técnicos e táticos do handebol.

Cargo: MoNITor DE arTES – arTESaNaTo EM LINHaS (PoNTo CrUZ, CroCHÊ, TrICÔ, MaCraMÊ, VagoNITE)

Código: 50

Vagas: 01 (uma) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 interna-

cional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. Conceito e história das Artes Plásticas nos diferentes períodos históricos (Pré-história, Antiguidade, Idade Média, Renascimento, 

Barroco, Modernismo brasileiro, Contemporaneidade). Elementos Visuais e Ordenações. Perspectivas nos Espaços Bi e Tridimensionais.

Artesanato regional brasileiro, tipos de materiais para artesanato (recicláveis ou reaproveitáveis), combinação de cores, manipulação e diferenciação de ferra-

mentas básicas para artesanato. Preparo do suporte para desenvolvimento artístico.
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Cargo: MoNITor DE arTES - arTES CÊNICaS

Código: 51

Vagas: 02 (duas) 

Requisitos Básicos: Ensino Médio Completo / DRT.  

Salário: R$ 9,88 h/a

Taxa de Inscrição: R$ 25,00

Formas de Avaliação: Conhecimentos Básicos: • LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual: instru-

mentos de coesão textual. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, 

flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Valores da coordenação e da subordinação. Sintaxe de Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência 

nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 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. • MATEMÁTICA: Conjuntos: Repre-

sentação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Com-

posto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que 

envolvam Figuras Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. • 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, pro-

gramas, 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 inter-

nacional contemporâneo. Panorama da economia nacional. O cotidiano brasileiro. • CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos gerais sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA. Conceito e história das Artes Cênicas (Teatro Grego, Comédia Dell’ Arte, Teatro Elizabetano (Shakespeare), teatro alemão 

(Bertolt Brecht), teatro realista-russo (Stanislavski), expressões Nacionais do teatro (TBC, Arena, grupo Oficina). Elementos visuais no teatro: Cenografia, figurino, 

maquiagem, expressão corporal, expressão vocal, consciência espacial, ritmo. Jogo simbólico, jogo dramático e jogo teatral, Texto dramático e Texto teatral. 

Processo de construção do conhecimento em teatro - interações com texto, o espaço, o contexto e os personagens. Teatro como atividade coletiva - vivência 

de contextos e situações através da ação.


