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TESTE SELETIVO  
EDITAL N.º 001/2013 

 

A Prefeitura Municipal de PASSAGEM FRANCA - MA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que realizará 
Teste Seletivo por meio de Provas destinado ao provimento de vagas por um período de 01 um ano podendo 
ser prorrogável por igual período para os cargos de: Professor de Educação Infantil, Professor do 1º ao 5º 
ano, Professor do 6ª a 9º ano (Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História e Ciências), 
existentes no Quadro de Pessoal da Prefeitura obedecendo às disposições legais e que se regerá de acordo 
com as normas relativas a sua realização e com as Instruções Especiais que ficam fazendo parte integrante 
deste Edital. 
 

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O Teste Seletivo será regido por este edital, o qual contém os itens, anexos e condições que o regulam, 
conforme legislação vigente. 
1.2 O Teste Seletivo será realizado pelo INSTITUTO LUDUS, com sede na Rua Alecrim, 2.199, Bairro Jóquei 
Clube– em Teresina PI, empresa contratada na forma 
da lei, obedecidas às normas constantes no presente Edital.  
1.3 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de Passagem Franca - MA, as 
provas poderão ser realizadas em dois turnos ou em mais de uma data, ou em cidades circunvizinhas, sendo o 
ônus do deslocamento por conta do candidato. 
1.4. O Teste Seletivo compreenderá de aplicação de Provas Objetivas. 
1.4.2. Consta do item 2.1 deste Edital o Quadro de vagas, no qual ficam estabelecidas as quantidades de vagas 
para cada cargo. No caso o candidato deve indicar, obrigatoriamente, para que Zona irá concorrer, sob 
pena de sua inscrição ser indeferida.  
1.5. O número máximo de candidatos classificados por cargo obedece ao Decreto Federal 6.944, de 21 
de agosto de 2009 (face ausência de legislação municipal,  usado subsidiariamente), conforme os 
números estabelecidos no Anexo I deste Edital.    

 
2 - DOS CARGOS E VAGAS 
 

   2.1. Número de Vagas: 120 (cento e vinte) vagas, conforme quadros seguintes: 
 

LOCAL: ZONA URBANA 

Cargo 
Requisitos Necessários 

(escolaridade mínima) 

Total 

de 

Vagas 

PNE(*

) 

Remuneração 

(R$) 

CH 

Semanal 

Professor Educação Infantil 
Licenciatura em Normal 

Superior ou Magistério 
20 01 678,00 20hs 

Professor do 1º ao 5º ano 
Licenciatura em Normal 

Superior ou Pedagógico 
20 01 678,00 20hs 

Professor de Português Licenciatura Plena em Letras 06 01 678,00 20hs 
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Professor de Matemática 
Licenciatura Plena em 

Matemática 05 01 678,00 20hs 

Professor de História Licenciatura Plena em História 03 - 678,00 20hs 

Professor de Geografia Licenciatura Plena em Geografia 03 - 678,00 20hs 

Professor de Ciências 
Licenciatura Plena em Ciências 

ou Equivalente 03 - 678,00 20hs 

LOCAL: ZONA RURAL 
 

Professor Educação Infantil 
Licenciatura em Normal 

Superior ou Magistério 
15 01 678,00 20hs 

Professor do 1º ao 5º ano 
Licenciatura em Normal 

Superior ou Pedagógico 
28 02 678,00 20hs 

Professor de Português Licenciatura Plena em Letras 06 01 678,00 20hs 

Professor de Matemática 
Licenciatura Plena em 

Matemática 05 01 678,00 20hs 

Professor de História Licenciatura Plena em História 03 - 678,00 20hs 

Professor de Geografia Licenciatura Plena em Geografia 03 - 678,00 20hs 

TOTAL 120 
 

(*) Vagas destinadas, preferencialmente a Portadores de Necessidades Especiais (PNEs). Fica estabelecido 
que, mesmo no caso de não constar na tabela acima previsão de vagas destinadas preferencialmente a 
Portadores de Necessidades Especiais, caso seja, a critério da Administração Pública, convocado mais de 03 
classificados para determinado cargo, a quarta convocação, se houver, para qualquer um dos cargos acima 
disponibilizados, será, preferencialmente, ocupada por um Portador de Necessidades Especiais, 
respeitando-se a classificação e o local para o qual o candidato PNE concorre. 

2.2. Os nomeados serão lotados conforme a Zona (Urbana ou Rural) para qual se inscreveram. 
2.3. Não havendo candidatos aprovados para o preenchimento de todas as vagas oferecidas, o Edital 
poderá ser reaberto para o provimento das vagas remanescentes. 
2.4. As atribuições dos cargos estão contidas no Anexo III deste Edital. 
2.5. Os membros da Comissão Organizadora do Teste Seletivo e funcionários do Instituto Ludus, assim 
como seus cônjuges, companheiros, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º 
grau, não poderão participar do certame, sob pena de exclusão dos mesmos a qualquer tempo, sem 
devolução da taxa de inscrição. 
2.6. A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e os demais Aditivos, caso existam, relativos as informações 
referentes as etapas deste Teste Seletivo, dar-se-ão com a afixação no Mural de Publicações da Prefeitura 
Municipal e no endereço eletrônico www.institutoludus.com.br , respeitando o que dispõe o subitem 12.11 
deste Edital.  
2.7. É de responsabilidade exclusiva do candidato observar, rigorosamente, o presente edital e os 
comunicados a serem informados através dos meios de divulgação acima citados, vindo tais 
documentos a constituir parte integrante deste edital.  

http://www.institutoludus.com.br/
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3 – DAS INSCRIÇÕES 
 

 
3.1. As inscrições serão feitas somente via internet, no endereço www.institutoludus.com.br, no período 
compreendido entre 19 a 22/02/2013.  
3.1.1. A inscrição no Teste Seletivo implicará a aceitação tácita das normas estabelecidas neste Edital e em 
outros que forem publicados durante a realização do Teste Seletivo, cujas regras, normas, critérios e 
condições os candidatos se obrigam a cumprir.  
3.2. O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo e, no dia da prova, escolher para qual cargo vai 
concorrer. 
3.3. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.institutoludus.com.br e 
adotar o procedimento abaixo discriminado:  
3.3.1. Fazer a leitura do edital de abertura do teste seletivo para conhecer e estar ciente das exigências e 
regras contidas no mesmo;  
3.3.2. Clicar no ícone “Inscrições Online”, selecionar o teste seletivo no qual deseja se inscrever e clicar em 
“Inscrição”;  
3.3.3. Preencher integral e corretamente a ficha de inscrição com os seus dados pessoais e clicar no ícone 
“Salvar”;  
3.3.4. Após clicar em “salvar” a inscrição, o candidato deverá clicar no ícone “Confirmar”, e logo após clicar no 
ícone “imprimir boleto bancário” para pagamento;  
3.3.5. O boleto deverá ser pago na rede bancária até a data de vencimento nele expressa;  
3.3.6. Informações complementares sobre os procedimentos de inscrição podem ser obtidas no endereço 
eletrônico www.institutoludus.com.br.  
3.4. O Instituto Ludus não se responsabilizará por solicitações de inscrições não recebidas por problemas de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem 
como quaisquer outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.  
3.5. O candidato assumirá a responsabilidade pelos dados fornecidos no ato da inscrição, sob as penas da lei.  
3.6. O valor relativo à inscrição não será devolvido em hipótese alguma.  
3.6.1. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros ou para outro teste 
seletivo, bem como é vedada a alteração do cargo ao qual o candidato tenha efetuado o pagamento da taxa de 
inscrição.  
3.7. O comprovante de pagamento da inscrição original deverá ser mantido em poder do candidato até o final 
do certame, pois caso haja necessidade de comprovação de pagamento pelo candidato, o Instituto poderá 
solicitá-lo posteriormente. 
3.8. Não será aceita inscrição via postal, por fax ou outra forma que não estabelecida neste Edital, tampouco 
pagamento via depósito bancário.  
3.9. As inscrições efetuadas somente serão homologadas após a confirmação do pagamento do valor de 
inscrição.  
3.10. A confirmação de homologação da inscrição do candidato deverá ser consultada no endereço eletrônico 
www.institutoludus.com.br, na data prevista no Anexo II – Cronograma do Teste Seletivo.   
3.11. Não serão aceitas solicitações de mudança de cargo, sendo a escolha de exclusiva responsabilidade do 
candidato no ato da inscrição.  
3.12. Será anulada a inscrição, em qualquer ocasião, se for verificado que deixou de ser cumprido qualquer 
requisito previsto neste Edital. 
3.13. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrições cujos pagamentos forem efetuados após o prazo 
estabelecido no boleto. 
3.14. Para efetivar sua inscrição, é imprescindível que o candidato possua número de Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) regularizado. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados: Banco 

http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
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do Brasil, Correios ou Receita Federal, em tempo hábil para conseguir o registro e o respectivo número antes 
do término do período de inscrições. 
3.15. O pagamento em terminais eletrônicos via envelopes, depósitos, DOC, TED e/ou transferências bancárias 
NÃO será aceito em hipótese alguma.  
 
4  - DO VALOR DAS INSCRIÇÕES 
4.1 – Conforme o Quadro I, seguinte: 

Quadro I - DO VALOR DAS INSCRIÇÕES 

CARGOS PÚBLICOS Valor das Inscrições (R$) 

Professor R$ 40,00 (quarenta) reais 

 

5. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNEs). 
 

5.1. Serão reservadas às pessoas portadoras de necessidades especiais, em caso de aprovação, o mínimo de 
5% (cinco) por cento, não excedendo 20% (vinte) por cento do exato número de vagas determinadas para 
cada cargo neste Edital, desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível com as atribuições do 
cargo para o qual concorre. 
5.2. Na falta de candidatos aprovados para a vaga reservada aos portadores de necessidades especiais, esta 
será preenchida pelos demais concursados, com a estrita observância da ordem classificatória. 
5.3. Serão consideradas necessidades especiais somente aquelas conceituadas na medicina especializada 
enquadradas nas categorias descritas no art. 4º do Decreto Federal nº3.298/99, com redação dada pelo 
Decreto nº 5.296, de 2004. 
5.4.  De acordo com o referido Decreto, o candidato, portador de necessidades especiais, deverá identificá-la 
na ficha de inscrição, declarando ainda estar ciente das atribuições do cargo e de que, no caso de vir a exercê-
lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições para fins de habilitação no estágio 
probatório. 
5.5. As pessoas portadoras de necessidades especiais, resguardadas as condições especiais previstas no 
Decreto 3.298/99, particularmente em seu Artigo n.° 40, participarão do Teste Seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, horário, local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os candidatos. 
5.6.  A solicitação de condições especiais será atendida, segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
5.7. Os candidatos portadores de necessidades especiais deverão, nos termos estabelecidos no Anexo V e VI, 
encaminhar até o último dia de inscrição os documentos a seguir via SEDEX ou por carta registrada com 
aviso de recebimento ao Instituto Ludus, Rua Alecrim, 2199, Jóquei Clube, CEP 64049-130 Teresina-PI, 
endereçada à Comissão Organizadora do Teste Seletivo. 

a) Laudo Médico original ou cópia autenticada emitido nos últimos seis meses, atestando a especificidade, 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código da Classificação Internacional de Doenças – 
CID, acompanhado da cópia simples do CPF e do RG. A apresentação do Laudo Médico conforme o Anexo V. 
b) Solicitação do acompanhamento para realizar prova com monitor ou a confecção da prova ampliada, 
para os portadores de deficiência (cegos ou amblíopes) (Anexo VI) 
c) Solicitação de tempo adicional para realização da prova, com justificativa de parecer emitido por 
especialista da área de sua deficiência, para os candidatos cuja deficiência comprovadamente assim o 
exigir. Esta deverá ser requerida no prazo determinado para as inscrições através de requerimento 
constante no Anexo VI deste edital. 
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d) O candidato com deficiência auditiva, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, 
deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, o intérprete da Língua Brasileira de Sinais-
LIBRAS. 

5.8. O cumprimento da alínea "a", é indispensável e determinará a não inclusão do candidato como portador 
de necessidade especial; 
5.9. O não atendimento da alínea "b" desobrigará a organização do Teste Seletivo da confecção de prova 
ampliada para cegos ou amblíopes. 
5.10. O não atendimento da alínea "c" cancelará a concessão de tempo adicional. 
5.11. O laudo médico terá validade somente para este Teste Seletivo e não serão devolvidas nem fornecidas 
cópias desse laudo. 
5.12. O candidato portador de necessidade especial que, no ato da inscrição, não declarar esta condição, não 
poderá interpor recurso em favor de sua situação.  
5.13. A classificação dos candidatos optantes pela reserva de vaga aos portadores de necessidade especial dar-
se-á no exato número de vaga da reserva, constando na lista geral de classificação do cargo para o qual optou a 
concorrer, e em lista específica para deficientes. 
5.14. O candidato portador de necessidade especial, se classificado, será, antes de sua nomeação, submetido à 
avaliação de Equipe Multiprofissional indicada pela Prefeitura Municipal de Passagem Franca - MA, na forma 
do disposto no art. 43 do Decreto nº 3.298, de 20/12/99, que verificará sua qualificação como portador de 
necessidades especiais ou não, bem como, o seu grau de capacidade para o exercício do cargo. 
5.15. A Prefeitura Municipal de Passagem Franca– MA seguirá a orientação do parecer da equipe 
multiprofissional, de forma terminativa, sobre a qualificação do candidato como portador de necessidades 
especiais e sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, não cabendo recurso dessa 
decisão. 
5.16. A data de comparecimento do candidato portador de necessidade especial aprovado perante a Equipe 
Multiprofissional ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA. 
5.17. O candidato deverá estar atento à data mencionada no item 5.16 que será divulgada no mural da sede da 
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA. 
5.18. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato portador de necessidade especial à avaliação da Equipe Multiprofissional. 
5.19. Caso o candidato não tenha sido classificado como portador de necessidade especial ou sua deficiência 
não tenha sido julgada compatível com o exercício das atribuições do cargo, este passará a concorrer 
juntamente com os candidatos de ampla concorrência, observada a rigorosa ordem de classificação, não 
cabendo recurso dessa decisão. 
5.20. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual, passíveis de correção simples 
do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 
5.21. O fornecimento do laudo médico (original ou copia autenticada), por qualquer via, é de responsabilidade 
exclusiva do candidato. O Instituto não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada 
dessa documentação a seu destino.  
 
6 - DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

6.1. O Teste Seletivo constará de prova escrita, constando de 40 (quarenta) questões, em forma 
objetiva, de múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas cada, em que uma, e somente uma, alternativa é 
correta. 
6.1.1. A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas. 

6.1.1.2. O candidato que NÃO alcançar o escore mínimo de acertos no total da prova (50 pontos de 
um total de 100 pontos possíveis) e, NÃO obtiverem o número mínimo de acertos na prova 
específica e quando classificados além do limite estabelecido no Anexo I, serão considerados 
desclassificados e impedidos de continuar no certame.   
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6.2. O conteúdo programático das disciplinas das provas objetivas está descrito no Anexo IV deste Edital. 
6.3 – Quadros (Do número, do peso e modalidades das questões das provas). 
 

QUADRO II 
PROFESSOR 1º AO 5º ANO, PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE: EDUCAÇÃO 

FÍSICA, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS. 

PROVA – MODALIDADES 
N.º DE 

QUESTÕES 
PESOS 

PONTUAÇÃO PONDERADA 

ACERTO MÍNIMO POR 

PROVA 

ACERTO MÍNIMO 

DO CONJUNTO DA 

PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 10 2,0  

SEM EXIGÊNCIAS 

 

50 PONTOS FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 10 1,0 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + C. LOCAIS 20 3,5 

 

QUADRO III 
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

PROVA – MODALIDADES 
N.º DE 

QUESTÕES 
PESOS 

PONTUAÇÃO PONDERADA 

ACERTO MÍNIMO POR 

PROVA 

ACERTO MÍNIMO 

DO CONJUNTO DA 

PROVA 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 20 1,5 SEM EXIGÊNCIAS 

 
50 PONTOS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + C. LOCAIS 20 3,5 

 
 

7 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

 
7.1. A realização das provas do certame está prevista para ocorrer no dia 03/03/2013 (domingo), na 
cidade de Passagem Franca – MA, no horário das 09:00 às 12:00h.  
7.2. A aplicação da prova na data e horário prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à sua 
realização, podendo o mesmo ser realizado em dois turnos.  
7.2.1. Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados nos estabelecimentos 
localizados na cidade de Passagem Franca– MA, o Instituto Ludus reserva-se o direito de realizar as provas em 
dias e turnos posteriores ao previsto no supracitado Edital ou em cidades circunvizinhas à cidade de 
Passagem Franca.  
7.3. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais da Prova serão disponibilizadosno 
endereço eletrônicowww.institutoludus.com.br.  

7.3.1. É recomendado ao candidato imprimir o Cartão de Inscrição, o qual estará indicando a data, o 
local, o horário e o endereço de realização da prova, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato a 
obtenção do Cartão de Inscrição, por meio de impressão.  
7.3.2. O candidato obriga-se a conferir todos os dados pessoais constantes do Cartão de Inscrição (nome 
completo, número do documento de identificação, data de nascimento e sexo). Havendo divergência, 
solicitar ao fiscal a correção no dia da realização da Prova Escrita Objetiva por meio de registro em ATA. 
 7.3.3. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais do subitem 7.3.2. deverá arcar, 
exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 
7.3.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 
realização das provas.  

http://www.institutoludus.com.br/
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7.3.5. Os locais de prova também poderão ser consultados no mural da Prefeitura Municipal de 
Passagem Franca – MA. 

7.4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima 
de 01(uma) hora do horário determinado para o início das provas, não sendo admitido o ingresso nos locais 
de prova dos candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido para o início da aplicação das 
provas.   
7.5. Serão submetidos à aplicação das provas apenas os candidatos que apresentarem documento original com 
foto, não sendo aceito protocolos, crachás, identidade funcional, título de eleitor, carteira nacional de 
habilitação (modelo antigo) e outros não admitidos oficialmente como documento hábil de identificação.  

7.5.1. Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar das Listas de Presença, 
embora o mesmo tenha em seu poder o respectivo comprovante de pagamento e comprovante de 
inscrição efetuado nos moldes previstos neste Edital, este poderá participar deste Teste Seletivo, 
devendo tal fato ser registrado em ata.  
7.5.2. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional, sujeita à posterior 
verificação da referida regularidade, por apreciação da Comissão do Teste Seletivo.  
7.5.3. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente 
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos 
todos os atos dela decorrentes.  

7.6. Não é necessária a apresentação do Cartão de Inscrição no dia da realização das provas, bastando o 
candidato comparecer ao local designado, munido de caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta, e de 
documento oficial e original e válido de identidade, contendo fotografia e assinatura, desde que seu nome 
conste na relação de inscritos.  

7.6.1. Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, 
conselhos, etc.); passaporte brasileiro (ainda válido); certificado de reservista; carteiras funcionais do 
Ministério Público e da Magistratura; carteiras funcionaisexpedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o 
modelo com foto, obedecido o período de validade).  
7.6.2. Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento ou casamento, CPF, 
título de eleitor; Carteira Nacional de Habilitação com período de validade vencido; carteira de 
estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis 
e/ou danificados.  

7.6.2.1. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 
de documento. 

7.6.3. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato e de sua assinatura.  
7.6.4. O candidato que não apresentar documento oficial de identidade original e válido não realizará as 
provas.  
7.6.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento 
de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá portar documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, acompanhado de 
um outro documento oficial que o identifique sob pena de não poder adentrar do recinto e participar 
do teste seletivo, sendo submetido à identificação especial, que compreenderá coleta de dados, de 
assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.  
7.6.6. A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas, em especial quanto à fisionomia e/ou à assinatura do portador. 

 7.7. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada de provas. O não comparecimento acarretará a 
eliminação automática do candidato, seja qual for o motivo alegado.  
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7.8. A inviolabilidade das provas será comprovada no posto de execução, no momento do rompimento do 
lacre dos malotes, na presença dos candidatos.  
7.9. Será excluído do Teste Seletivo o candidato que:  

a) Apresentar-se após o horário estabelecido, pois os portões dos Centos de Aplicação de Provas serão 
fechados RIGOROSAMENTE, às 09:00 horas; 
b) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;  

b.1. Ao se ausentar da sala de provas – sempre acompanhado do fiscal – o candidato não poderá 
levar consigo o caderno de questões, folha de respostas ou qualquer outro meio para anotação. O 
descumprimento desta norma implica na eliminação sumária do candidato.  

c) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos não 
permitidos;  
d) Estiver portando e/ou utilizando armas, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, 
eletrônicos ou não, tais como: agendas, calculadoras, relógios não convencionais, telefones celulares, pagers, 
microcomputadores portáteis ou similares;  
e) É vedado também o uso de óculos escuros, protetores auriculares ou de quaisquer acessórios de chapelaria 
tais como chapéu, boné, gorro etc. 
f) Utilizar aparelho celular entre outros meios de comunicação durante a aplicação das Provas Objetivas seja 
dentro da sala de realização das provas ou nas dependências do local; 
g) Não será permitido ao candidato, em hipótese alguma adentrar no ambiente das provas portando celulares 
ligados ou qualquer tipo de aparelho eletrônico ligado, sob pena de ser eliminado do certame. Caso o 
candidato seja surpreendido com tais equipamentos ligados será excluído do certame e convidado a se retirar 
do local da realização das provas, sofrendo as punições legais cabíveis; 
h) Se, a qualquer tempo, for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter o candidato 
utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do teste 
seletivo, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.  
i) Lançar meios ilícitos para execução das provas;  
j) Não devolver integralmente o material recebido;  
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;  
l) Recusar-se a entregar a folha de respostas e o Caderno de Questões ao término do tempo destinado para a 
realização das provas;  
m) Deixar de assinar a folha de respostas e a lista de presença;  
n) Descumprir as instruções contidas no caderno de questões;  
o) Não apresentar o documento que o identifique, conforme exigido no item 7.5 e subitens; 
p) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da Comissão Organizadora do Teste Seletivo ou 
com a equipe auxiliar.  
7.10. Por motivo de segurança, serão adotados os seguintes procedimentos:  

a) O candidato após adentrar a sala de realização das provas não poderá ausentar-se sem 
acompanhamento do fiscal;  
b) somente após decorrida uma hora do início das provas, o candidato poderá entregar seu caderno de 
questões, sua folha de respostas e retirar-se da sala de provas. O candidato que insistir em sair da sala 
de provas, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua 
desistência do Teste Seletivo, que será lavrado pelo coordenador do local;  
c) ao candidato não será permitido levar seu caderno de questões, o qual estará disponível na 
internet no 1º dia após a sua aplicação;  
d) ao terminar as provas, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu Caderno 
de Questões e a sua Folha de Respostas; 
e) os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, 
após a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.  



 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Endereço: Praça Presidente Médici, nº 503 – Centro – CEP: 65.680-000 – CNPJ Nº 10.438.570/0001-11 Página 9 
 

7.11. Como medida complementar às elencadas no item anterior, os candidatos poderão ser submetidos a 
sistema de detecção de metais quando do ingresso no local de aplicação de provas e entrada e saída de 
sanitários durante a realização das provas.  
7.12. O candidato deverá assinalar suas respostas no Caderno de Questões e transcrevê-las na Folha de 
Respostas, único documento válido para a correção eletrônica.  
7.13. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de 
respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura ótica.  
7.14. Não serão computadas questões não assinaladas na Folha de Respostas ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.  
7.15. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota zero às questões rasuradas, com mais de uma 
opção assinalada e àquelas marcadas de forma incorreta, além do local de marcação ou em branco. O 
preenchimento da Folha de Respostas deve se processar, obrigatoriamente, na forma do modelo nela descrito.  
7.16. Somente serão permitidos assinalamentos na Folha de Respostas feitos pelo próprio candidato, vedada 
qualquer colaboração ou participação de terceiros, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição 
especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal.  
7.17. Sob nenhuma hipótese, haverá a substituição da Folha de Respostas, sendo da responsabilidade 
exclusiva do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emendas ou rasuras, ainda 
que legível.  
7.18. Será eliminado doTeste Seletivo o candidato que pintar a parte superior do cartão resposta (inscrição e 
cargo).  
7.19. Ao receber a Folha de Respostas, o candidato deverá assiná-la, sob pena de eliminação do certame, bem 
como assinar a Lista de Frequência. 

7.19.1 Qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação de alguma questão somente 
deverá ser arguida em sede de Recurso, no prazo estabelecido neste Edital (Anexo II – Cronograma) 

7.20. O não comparecimento excluirá automaticamente o candidato do Teste Seletivo. 
7.21. Será eliminado o candidato que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de 
forma o cartão resposta. 
7.22. Na prova objetiva, o valor do(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será 
atribuído a todos os candidatos. 
7.23. O gabarito das provas escritas objetivas será divulgado no primeiro dia útil a data da aplicação das 
provas, a partir das 18:00h no site www.institutoludus.com.br.  
7.24. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um 
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da 
criança, não sendo admitido o ingresso de qualquer outra pessoa. 
7.25. Não será concedido tempo adicional para execução da prova escrita à candidata devido ao tempo 
despendido com a amamentação. A candidata poderá levar crianças sob sua responsabilidade apenas no caso 
de amamentação. 
7.26. O Instituto Ludus não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 
7.27. Em hipótese alguma haverá vista ou revisão de provas, facultada, no entanto, a interposição de recursos 
na forma do item 9 e seus subitens, deste Edital. 
7.28. Qualquer alteração no Cronograma de Execução do Teste Seletivo Público, Anexo II, será divulgada no 
Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico www.institutoludus.com.br. 
7.29. A relação das notas da prova objetiva será publicada no Mural da Prefeitura e no endereço eletrônico 
www.institutoludus.com.brem ordem de classificação dos candidatos por cargo. 
7.30. Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e ele será 
automaticamente eliminado do Teste Seletivo. 
7.31. Em hipótese nenhuma o candidato poderá realizar a prova fora do local, data e horário determinados. 

http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
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7.32. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em virtude 
de afastamento do candidato da sala de prova. 
7.33. Não será permitido o ingresso nas salas ou a permanência no local de prova de candidatos sem o 
documento oficial e original de identidade nem mesmo sob alegação de estar aguardando que alguém o 
traga. 
7.34. O documento de identidade deverá ser apresentado na entrada da sala ao FISCAL DE SALA. 
7.35. Todas as ocorrências e intercorrências serão registradas na Ata de sala, pelo fiscal de sala. 
7.36. Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que 
não seja o rascunho parte integrante da Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o 
candidato seja surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto 
acima, será eliminado do certame. 
 

8 - DA CLASSIFICAÇÃO 
 
8.1. Para todos os cargos serão aplicadas provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, 
valendo 100 (cem) pontos. Será classificado o candidato que atingir o número mínimo de 50(cinquenta) 
pontos e, concomitantemente, atender às exigências (pontos mínimos) estabelecidas nos Quadros II e 
III deste edital, respeitando o número máximo de classificados por cargo, conforme o 
estabelecido no Anexo I.  
8.2. A aprovação dos candidatos dar-se-á na ordem decrescente das notas (pontos) obtidas nas provas, e igual 
ou superior ao número de pontos estabelecidos nos Quadros II e III calculada na forma estabelecida neste 
edital. 
8.3. Do desempate: na hipótese de igualdade de nota, terá preferência, sucessivamente, o candidato: 

8.3.1.Se o candidato tem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos até a data da realização da prova, 
o critério de desempate, na ordem, é: 

a) o mais idoso; 
b) Tenha obtido a maior pontuação na Prova Objetiva de conteúdo específico da categoria 
profissional; 
c) Maior pontuação na prova de língua portuguesa; 

8.3.2. Se o candidato é menor de 60 (sessenta) anos até a data da realização da prova 
a) Tenha obtido a maior pontuação na Prova Objetiva de conteúdo específico da categoria 
profissional. 
b) Tenha obtido a maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
c) O candidato mais idoso. 

8.3.3. Persistindo o empate entre os candidatos, o desempate se dará por intermédio do sistema de 
sorteio público, na presença de um Promotor de Justiça do Município. 

8.4.  O candidato, cumprindo todas as exigências do presente Edital, será classificado em ordem 
decrescente de pontos, observado o percentual mínimo da prova conforme dispostos nos Quadros II e III e, 
para o caso do cargo de professor, estabelece o subitem 6.4, acrescido da prova de títulos. E para o cargo 
de Guarda Municipal, o teste físico obrigatório. 
8.5. O candidato aprovado será convocado segundo a ordem de classificação, e sua lotação será de acordo 
com a disponibilidade e conveniência da Administração Pública. 

 

9 - DOS RECURSOS   
 

9.1. Somente o próprio candidato poderá interpor recurso. 

9.2. Caberá recurso contra o seguinte ato, no prazo estabelecido no Anexo II deste Edital: 

9.2.1.  Contra o gabarito preliminar da prova objetiva; 
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9.3. Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos 
a todos os candidatos - independentemente da formulação de recurso.  

9.3.1. Se, por força de decisão favorável a impugnações, houver modificação do gabarito divulgado antes 
dos recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo, não se admitindo recurso 
dessa modificação decorrente das impugnações.  

9.4. Serão indeferidos liminarmente os recursos não fundamentados ou apresentados fora dos prazos 
estabelecidos no Anexo II (Cronograma) deste edital, bem como os recursos que apresentarem cópias de 
fundamentos de outros recursos.  

9.5. A Comissão Organizadora do teste seletivo constitui última instância para recurso e revisão, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual serão indeferidos, liminarmente, recursos ou revisões adicionais.  

9.6. Após o julgamento dos recursos, os mesmos são irrecorríveis na esfera administrativa. 

9.7. As justificativas do deferimento ou indeferimento dos recursos administrativos poderão, ou não, ser 

publicadas no endereço eletrônico do Instituto Ludus de acordo com a oportunidade e conveniência da 

instituição.  

 

10 - DA CONTRATAÇÃO 
 

10.1. A nomeação do candidato será efetivada pela Prefeitura Municipal de PASSAGEM FRANCA - MA, de 
acordo com o número de vagas previstas, obedecida a ordem de classificação do candidato no Teste Seletivo 
Simplificado; 
10.2. O candidato aprovado e classificado no Teste Seletivo de que trata este Edital, será investido no cargo, 
desde que atenda, além do exigido para a inscrição, a seguinte documentação: 

10.2.1. Apresenta a documentação comprobatória do requisito Escolaridade na forma exigida; 
10.2.2. Firmar, sob as penas da lei (art. 171 do Código Penal Brasileiro), declaração de não ter sido 

demitido do Serviço Público por intermédio de Processo Administrativo Disciplinar nos últimos 5 
anos, e que não ocupa outro cargo público incompatível tanto no que se refere a carga horária 
como qualquer outra vedação Constitucional.  

10.2.3. Apresentar Cópia do CPF e, se for o caso, cópia da Certidão de Casamento; 
10.2.4. Apresentar cópia do título eleitoral. 

 

11 - DA VALIDADE 
 

 
11.1. O prazo de validade do Teste Seletivo será de 01 (um) ano a contar da data da publicação da 
homologação na imprensa oficial, podendo ser renovado por até igual período, mediante ato do Poder 
Executivo, observada a conveniência e oportunidade da Administração. 
 
 

12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

12.1.  Não está sob a responsabilidade do Instituto Ludus e nem da Prefeitura Municipal a venda de 
apostilas ou outras publicações referentes aos conteúdos programáticos correspondentes ao Teste Seletivo. 

12.2.  A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou convocação do candidato, desde que 
verificadas falsidades de declarações ou irregularidades nas provas ou documentos. 

12.3.  A Classificação Final do Teste Seletivo será homologada pela Prefeita Municipal, sendo os atos 
respectivos publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão e na sede da Prefeitura, bem como publicada 
na página www.institutoludus.com.br 

12.4.  Todas as convocações, avisos e resultados serão publicados na Imprensa Oficial, devendo o candidato 
habilitado acompanhar todas as publicações, inclusive as referentes à convocação para admissão. 

http://www.institutoludus.com.br/
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12.5. Os candidatos aprovados deverão manter junto à Prefeitura Municipal de Passagem Franca– MA, 
durante o prazo de validade deste Teste Seletivo, seu endereço atualizado, visando a eventual convocação. Não 
lhe caberá qualquer reclamação caso não seja possível à Prefeitura convocá-lo por falta dessa atualização. 

12.6.  As convocações para admissão são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Passagem Franca – 
MA.  

12.7.  O candidato poderá obter informações e orientações sobre o Teste Seletivo na sede do Instituto Ludus, 

no endereço eletrônico da instituição, e publicações no Diário Oficial do Estado do Maranhão. 

12.8. O certame será regulado por este Edital, organizado pelo Instituto Ludus e sob a responsabilidade da 
Prefeitura Municipal de Passagem Franca – MA. 

12.9. Os casos omissos serão submetidos à apreciação da Comissão responsável pelo Teste Seletivo. 

12.10. O Instituto Ludus se reserva no direito de doar, para instituições de caridades, o material utilizado no 
Teste Seletivo que não se situe no rol de documentos que a instituição tem obrigação legal de guarnecer pelo 
período de cinco anos. 

12.11. As disposições contidas no presente Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou a etapa que lhe disser respeito. 

 

 
 

Passagem Franca – MA, 14 de Fevereiro de 2013. 

 

_____________________________________________________________ 
José Antônio Gordinho Rodrigues da Silva 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I:  

DO NÚMERO DE VAGAS E DO NÚMERO MÁXIMO DE CLASSIFICADOS 

Dispõe sobre o número total de vagas e o número máximo de candidatos aprovados/classificados para cada 

um dos cargos. (Conforme Anexo II do Decreto Federal 6.944/2009, utilizado subsidiariamente, em razão 

de inexistência de legislação municipal) 

NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTAS POR CARGO OU 

EMPREGOS 

 

NÚMERO MÁXIMO DE 

CANDIDATOS 

CLASSIFICADOS (POR 

CARGO) 

OBSERVAÇÕES SOBRE PNEs 

 De forma a atender à legislação nacional, a 

quarta convocação, se houver, para 

qualquer um dos cargos disponibilizados 

neste Edital, preferencialmente será 

ocupada por um Portador de Necessidades 

Especiais - PNE, respeitando-se 

rigorosamente a classificação e o local de 

lotação para o qual o candidato PNE 

concorre. 

 

Dentre as 04 vagas previstas no Edital para 

qualquer cargo, uma vaga é reservada – 

preferencialmente – para PNE. 

 

 

3 14 
5 22 
6 25 

15 48 
20 56 

28 60 
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ANEXO II – CRONOGRAMA  
 

EVENTO DATA E/OU PERÍODO 

01. Publicação do Edital 15/02/2013 

02. Período das Inscrições 19 a 22/02/2013 

03. Divulgação das inscrições homologadas 26/02/2013 

04. Divulgação do Local de prova  28/02/2013 

05. Data da Realização do Teste 03/03/2013 

06. Publicação do Gabarito  04/03/2013 

07. Prazo para recurso referente ao Gabarito divulgado  05/03/2013 

08. Publicação do Gabarito após o julgamento dos Recursos 06/03/2013 

09. Divulgação do resultado final 07/03/2013 

OBSERVAÇÕES:  
1. Todas as decisões e demais atos serão publicados no Diário Oficial do Maranhão e no endereço eletrônico 

www.institutoludus.com.br e na prefeitura do Município, local de inscrição. 

2. Por motivos justificáveis, o cronograma acima poderá ter as suas datas alteradas. 
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ANEXO III – DAS ATRIBUIÇÕES 

CARGOS ATRIBUIÇÕES 

Professor 1º a 5º ano 

Planejar e ministrar o ensino  das matérias  que  compõem  as  faixas  de  
comunicação  e  expressão,  integração  social  e  iniciação  às  ciências  nas 
quatros primeiras series do ensino fundamental de 1º ao 5º ano, 
transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada e através de 
atividades, para propiciar aos alunos os meios elementares de comunicação 
e instruí-los sobre os princípios básicos da conduta científico-social. 

Professor de Ciências 

Compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano  
parte  integrante  e  agente  de  transformações  do  mundo  em  que  vive; 
Compreender a saúde como um bem  individual e comum que deve ser 
promovido pela ação coletiva; Compreender a  tecnologia como meio para 
suprir necessidades humanas distinguindo usos corretos e necessários 
daqueles prejudiciais ao equilíbrio da natureza e ao homem. 

Professor Geografia 

Conhecer a organização do espaço geográfico e o funcionamento da 
natureza em suas múltiplas  relações, de modo a compreender o papel das 
sociedades em sua construção e na produção do território, da paisagem e 
do lugar. Compreender a espacialidade e temporalidade dos fenômenos 
geográficos estudados em suas dinâmicas e interações. 

Professor História 

Compreender a cidadania  com  participação  social  e  política, assim como 
exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia a 
dia,  atitudes de  solidariedade,  cooperação  e  repúdio  às  injustiças,  
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo  respeito.  Identificar o 
próprio grupo de convívio e as relações que estabelecem com outros 
tempos e espaços. 

Professor Português  

Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e  
produção  de  textos  escritos  de  modo  a  atender  a  múltiplas  demandas 
sociais, responder a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, e 
considerar as diferentes condições de produção do discurso; utilizar a 
linguagem para estruturar a experiência e explicar a realidade, operando 
sobre as  representações construídas em várias áreas do conhecimento. 

Professor Matemática  

Fazer observações  sistemáticas  de  aspectos  quantitativos  e qualitativos  
do  ponto  de  vista  do  conhecimento  e  estabelecer  um  maior  número 
possível  de  relações  entre  eles,  utilizando  para  isso  o  conhecimento  
matemático (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico,  
combinatório, probabilístico); selecionar, organizar e produzir informações 
relevantes, para interpretá-las e avaliá-las criticamente.   

Professor Educação Infantil  

Cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos nas Escolas Municipais de Educação 
Infantil, proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se refere a higiene 
pessoal; auxiliar as crianças na alimentação; promover horário para 
repouso; garantir a segurança das crianças na instituição; observar a saúde 
e o bem-estar das crianças, prestando os primeiros socorros; comunicar aos 
pais os acontecimentos relevantes do dia; levar ao conhecimento da Direção 
qualquer incidente ou dificuldade ocorridas; manter a disciplina das 
crianças sob sua responsabilidade; apurar a frequência diária das crianças; 
respeitar as épocas do desenvolvimento infantil; planejar e executar o 
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trabalho docente; realizar atividades lúdicas e pedagógicas que favoreçam 
as aprendizagens infantis; organizar registros de observações das crianças; 
acompanhar e avaliar sistematicamente o processo educacional; participar 
de atividades extra-classe; participar de reuniões pedagógicas e 
administrativas; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino. 
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ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 

CARGOS: 
Professor Educação Infantil e Professor 1º ao 5º ano 

 

CONTEÚDO COMUM - LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Compreensão e Interpretação de textos verbais e não verbais. Linguagem, Discurso e Textualidade: Funções 

da linguagem; Os atos de fala: tipos de frase. O texto e seus aspectos de construção. Gêneros textuais. Modos 

de organização do texto. Coerência e coesão textuais. Língua: variação e unidade. Morfologia - As palavras: 

classes, variação e emprego; palavras e expressões denotativas. O léxico - Formação das palavras: composição 

e derivação; outros aspectos da criação lexical. O significado lexical: conceitos básicos: denotação e conotação. 

Relações semânticas no léxico: valor semântico das palavras. Polissemia, paronímia, sinonímia, antonímia, 

ambiguidade. Estilística - A língua e seus usos expressivos: Figuras de linguagem e outros recursos estilísticos. 

Sintaxe - Período Simples; Período Composto; Orações e termos: classificação e funções. Relação de sentidos 

entre segmentos do texto. Regência verbal e regência nominal; crase. Concordância nominal, concordância 

verbal. Colocação pronominal. Pontuação - A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as 

partes que compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação.  

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

Paradigmas Educacionais. A Função Social da Escola. O Projeto Político-Pedagógico da Escola. A Sala de Aula e 

a Prática Pedagógica: Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, Interação Professor/Aluno, Recursos 

Didáticos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96 e suas alterações. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil: Concepção de Criança, Educar e Cuidar, Objetivos Gerais da Educação Infantil, Instituição de 

Educação Infantil/Projeto Educativo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. O Ensino 

Fundamental de nove anos: normas e orientações metodológicas para a inclusão das crianças de seis anos. 

Desafios da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão, Repetência, Qualidade de Ensino. Formação e 

Valorização do Professor. Educação Inclusiva/Educação Especial. Gestão Democrática da Educação. Evolução 

Histórica da Educação Brasileira. Projeto Político Pedagógico (caracterização, elaboração e execução). 

Colegiado Escolar (composição, atribuições e participação dos segmentos). A relação escola, comunidade e 

família. O trabalho escolar e o processo de inclusão. A contextualização dos currículos (interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade e multidisciplinaridade). Os processos e os instrumentos de avaliação da aprendizagem. 

Organização dos tempos e espaços escolares; 08 - Leitura Escrita e Processos de Aprendizagem na 

Alfabetização. Referencial Curricular Nacional Volumes 1, 2 e 3. A criança e a Educação Infantil. A cultura da 

infância e a cultura infantil: concepção de infância e de educação infantil. Construindo identidades nas 

interações: conhecendo a criança. A ludicidade como dimensão humana. Educação Infantil: todo cuidado 

educa e toda educação cuida. Fundamentos da Educação Infantil: as contribuições da filosofia, da 

antropologia, da sociologia e da psicologia. A formação do professor de crianças de O a 5 anos. Políticas 

Públicas da Educação Infantil. História da Educação Infantil. A Legislação e a Educação Infantil. Pedagogia da 

Educação Infantil. Pedagogia do Olhar e da Escuta. Pedagogia das Relações. Pedagogia da Diferença. A 
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organização dos tempos e espaços na Educação Infantil. A Educação Infantil e a família Atores e 

Protagonistas.Legislação Nacional: Lei nº 12.487, de 15.setembro de 2011; Lei nº 12.244, de 24 de maio de 

2010; Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006; Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002; Lei nº 8.907, de 6 de 

julho de 1994. 

ESPECÍFICOS 
 

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL: Formação Pessoal e Social da Criança: Construção da Identidade e 

Autonomia. A Música na Educação Infantil: Comunicação e Expressão por meio da Linguagem Musical. O 

Trabalho com as Artes Visuais na Educação Infantil: O fazer artístico e apreciação em Artes Visuais. 

Planejamento e Avaliação em Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Os Recursos 

Didáticos e sua utilização na Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Língua 

Portuguesa: A ortografia e a produção textual. Leitura e interpretação de textos. Organização da frase e sua 

pontuação. Figuras de linguagem. Concordância nominal e verbal, a partir das variantes linguísticas. Variações 

linguísticas: dialetos e registros. Comunicação verbal e não-verbal. A intertextualidade. O texto informativo e o 

texto literário. Metodologia do ensino da Língua Portuguesa. Matemática: Localização, espaço e formas; 

Números naturais; Sistema de numeração decimal; Operações fundamentais, problemas; Frações: conceito, 

propriedades e operações; Principais unidades de medidas e sua utilização no contexto social; Noções de 

Estatística: médias, distribuição de freqüências e gráficos. Metodologia do ensino da Matemática. História: 

Construção da identidade nacional. Organização social e política do Brasil. O conhecimento histórico: 

características e importância social. O expansionismo Português. Lutas e conquistas políticas brasileiras nos 

diversos períodos históricos. Metodologia do ensino da História. Geografia: O papel do trabalho na 

transformação da natureza. Os espaços urbano e rural no Brasil. A tecnologia e as paisagens urbanas e rurais. 

A cartografia como instrumento na aproximação dos lugares. Pluralidade cultural: povos e etnias. Conservação 

do meio ambiente. O espaço geográfico brasileiro e maranhense: localização, situação, relevo,solo, clima, 

vegetação e hidrografia. Atividades produtivas: agropecuária, agroindústria, industrialização, urbanização e 

prestação de serviços. Metodologia do ensino da Geografia. Ciências: Terra: O lugar da vida. Recursos da 

litosfera. Os Seres Vivos.Troca de energia entre os seres vivos: Os Seres Produtores, Os Seres Consumidores e 

As Cadeias Alimentares. Os Seres Vivos e o Ambiente. Relações entre os Seres Vivos. Diversidades de Vida e de 

Ambientes. O Ar e a Água. Lixo e Reciclagem. Corpo Humano: Músculos, Ossos e Articulações e Envoltório 

Especial: a pele. Aparelhos e Sistema do Nosso Corpo: Aparelho Digestivo, Aparelho Respiratório, Aparelho 

Circulatório, Aparelho Urinário. Sistema Nervoso. Órgãos dos Sentidos. Alimentos, Distribuição, Preparação e 

Conservação. Metodologia. 

PROFESSOR 1º A0 5º ANO: Língua Portuguesa: A ortografia e a produção textual. Leitura e interpretação de 

textos.Organização da frase e sua pontuação. Figuras de linguagem. Concordância nominal e verbal, a partir 

das variantes linguísticas.Variações linguísticas: dialetos e registros. Comunicação verbal e não-verbal. A 

intertextualidade. O texto informativo e o textoliterário. Metodologia do ensino da Língua Portuguesa. 

Matemática: Localização, espaço e formas; Números naturais; Sistema denumeração decimal; Operações 

fundamentais, problemas; Frações: conceito, propriedades e operações; Principais unidades demedidas e sua 

utilização no contexto social; Noções de Estatística: médias, distribuição de frequências e gráficos. 

Metodologia doensino da Matemática. História: Construção da identidade nacional. Organização social e 

política do Brasil. O conhecimento histórico:características e importância social. O expansionismo Português. 
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Lutas e conquistas políticas brasileiras nos diversos períodoshistóricos. Metodologia do ensino da História. 

História do Maranhão. Geografia: O papel do trabalho na transformação da natureza. Os espaços urbano 

erural no Brasil. A tecnologia e as paisagens urbanas e rurais. A cartografia como instrumento na aproximação 

dos lugares. Pluralidadecultural: povos e etnias. Conservação do meio ambiente. O espaço geográfico 

brasileiro e maranhense: localização, situação, relevo,solo, clima, vegetação e hidrografia. Atividades 

produtivas: agropecuária, agroindústria, industrialização, urbanização e prestação deserviços. Metodologia do 

ensino da Geografia. Geografia do Maranhão. Ciências: Terra: O lugar da vida. Recursos da litosfera. Os Seres 

Vivos. Troca deenergia entre os seres vivos: Os Seres Produtores, Os Seres Consumidores e As Cadeias 

Alimentares. Os Seres Vivos e o Ambiente.Relações entre os Seres Vivos. Diversidades de Vida e de Ambientes. 

O Ar e a Água. Lixo e Reciclagem. Corpo Humano: Músculos,Ossos e Articulações e Envoltório Especial: a pele. 

Aparelhos e Sistema do Nosso Corpo: Aparelho Digestivo, Aparelho Respiratório,Aparelho Circulatório, 

Aparelho Urinário. Sistema Nervoso. Órgãos dos Sentidos. Alimentos, Distribuição, Preparação e 

Conservação.Metodologia. 

CONHECIMENTOS LOCAIS: Conhecimentos da realidade política, social, econômica, histórica, legislativa e 

geográfica de Passagem Franca – MA e Microrregião. 

CARGOS: PROFESSOR DE: GEOGRAFIA, HISTÓRIA, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 
 

CONTEÚDO COMUM - LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Compreensão e Interpretação de textos verbais e não verbais. Linguagem, Discurso e Textualidade: Funções 

da linguagem; Os atos de fala: tipos de frase. O texto e seus aspectos de construção. Gêneros textuais. Modos 

de organização do texto. Coerência e coesão textuais. Língua: variação e unidade. Morfologia - As palavras: 

classes, variação e emprego; palavras e expressões denotativas. O léxico - Formação das palavras: composição 

e derivação; outros aspectos da criação lexical. O significado lexical: conceitos básicos: denotação e conotação. 

Relações semânticas no léxico: valor semântico das palavras. Polissemia, paronímia, sinonímia, antonímia, 

ambiguidade. Estilística - A língua e seus usos expressivos: Figuras de linguagem e outros recursos estilísticos. 

Sintaxe - Período Simples; Período Composto; Orações e termos: classificação e funções. Relação de sentidos 

entre segmentos do texto. Regência verbal e regência nominal; crase. Concordância nominal, concordância 

verbal. Colocação pronominal. Pontuação - A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as 

partes que compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação. 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

Paradigmas Educacionais. A Função Social da Escola. O Projeto Político-Pedagógico da Escola. A Sala de Aula e 

a Prática Pedagógica: Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, Interação Professor/Aluno, Recursos 

Didáticos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96 e suas alterações. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil: Concepção de Criança, Educar e Cuidar, Objetivos Gerais da Educação Infantil, Instituição de 

Educação Infantil/Projeto Educativo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. O Ensino 

Fundamental de nove anos: normas e orientações metodológicas para a inclusão das crianças de seis anos. 

Desafios da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão, Repetência, Qualidade de Ensino. Formação e 
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Valorização do Professor. Educação Inclusiva/Educação Especial. Gestão Democrática da Educação. Evolução 

Histórica da Educação Brasileira. Projeto Político Pedagógico (caracterização, elaboração e execução). 

Colegiado Escolar (composição, atribuições e participação dos segmentos). A relação escola, comunidade e 

família. O trabalho escolar e o processo de inclusão. A contextualização dos currículos (interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade e multidisciplinaridade). Os processos e os instrumentos de avaliação da aprendizagem. 

Organização dos tempos e espaços escolares; 08 - Leitura Escrita e Processos de Aprendizagem na 

Alfabetização. Referencial Curricular Nacional Volumes 1, 2 e 3. A criança e a Educação Infantil. A cultura da 

infância e a cultura infantil: concepção de infância e de educação infantil. Construindo identidades nas 

interações: conhecendo a criança. A ludicidade como dimensão humana. Educação Infantil: todo cuidado 

educa e toda educação cuida. Fundamentos da Educação Infantil: as contribuições da filosofia, da 

antropologia, da sociologia e da psicologia. A formação do professor de crianças de O a 5 anos. Políticas 

Públicas da Educação Infantil. História da Educação Infantil. A Legislação e a Educação Infantil. Pedagogia da 

Educação Infantil. Pedagogia do Olhar e da Escuta. Pedagogia das Relações. Pedagogia da Diferença. A 

organização dos tempos e espaços na Educação Infantil. A Educação Infantil e a família Atores e 

Protagonistas.Legislação Nacional: Lei nº 12.487, de 15.setembro de 2011; Lei nº 12.244, de 24 de maio de 

2010; Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006; Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002; Lei nº 8.907, de 6 de 

julho de 1994. 

ESPECÍFICOS 

 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA: Conhecimento da Terra: Origem e evolução, forma, movimentos eimportância 

para a biodiversidade. Conceitos Usuais em Geografia e sua Aplicação: Linhas e círculos; localização, situação e 

sítio;orientação, coordenadas geográficas, fusos horários e LID. Leitura e Representação do Espaço Geográfico: 

Formas derepresentação, leitura e interpretação de documentos cartográficos. A Geosfera: Composição, 

estrutura e dinâmica da litosfera e dascamadas internas da atmosfera, da hidrosfera e da biosfera. Conceitos 

Demográficos, Econômicos e Políticos aplicados à Geografia:Composição, estrutura e dinâmica da população; 

recursos naturais, fontes de energia, industrialização e atividades agropecuárias. OSistema Financeiro 

Internacional; o processo de Globalização e os Blocos Econômicos. Questões Ambientais: 

Problemasatmosféricos mundiais e urbanos; A questão da água e do lixo; grandes conferências internacionais. 

O Espaço Geográfico Brasileiro eMaranhense: Localização e situação. O ambiente Natural: Composição, 

estrutura e dinâmica dos elementos da paisagem (geologia,relevo, solos, clima, vegetação, hidrografia). 

Domínios Morfoclimáticos. Ecossistemas Brasileiros. O ambiente Humanizado:Composição, estrutura e 

dinâmica da população; produção, circulação e consumo; regionalização, urbanização e 

metropolização.Relações Internacionais e Globalização. Produção e Gestão do Espaço Geográfico. A Produção 

do Espaço: Espaçorural e urbano;delimitação, diversidade, composição, formas de ocupação e 

aproveitamento, evolução e modernização. Relações Campo-Cidade eCidade-Campo. Atividades Produtivas: 

agropecuária, agroindústria, fontes energéticas, recursos minerais, industrialização,urbanização e prestação 

de serviços. Problemas Ambientais: Ocupação, exploração, poluição. Degradação e Risco Ambiental. Políticas 

Internas, Qualidade Ambiental e Ações Mitigadoras. Os PCNs e o Ensino de Geografia. Geografia do Maranhão. 

 
PROFESSOR DE HISTÓRIA: A história e o ofício do historiador, tempo e história O Mundo 

Antigo:Mesopotâmia, Egito, hebreus, fenícios, persas, os maias, os astecas, os incas. Antiguidade Clássica: 
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Grécia e Roma. Idade MédiaOcidental: Reinos Germânicos, Império Carolíngio, Feudalismo, Igreja, Cultura 

Medieval. Idade Média Oriental: Império Bizantino, Mundo Islâmico. O Nascimento da Modernidade: O 

Renascimento Cultural, As Reformas Religiosas, Expansão Marítima Europeia,Conquista da América, 

Mercantilismo, Absolutismo. Brasil Colonial: Economia Colonial, A Ordem Política da Colônia, A Sociedade 

noBrasil Colonial. Maranhão Colonial: A França Equinocial, Os Holandeses em São Luís, O Estado do Maranhão 

e Grão-Pará, A Revoltade Bequimão, O Estado do Grão Pará e Maranhão; A Consolidação da Modernidade: A 

Revolução Inglesa, Iluminismo e DespotismoEsclarecido, A Revolução Francesa, A Revolução Industrial, A 

Independência dos Estados Unidos, A Independência da AméricaEspanhola, A Independência da América 

Portuguesa. A Contemporaneidade: A Era Napoleônica, As Revoluções Liberais do séculoXIX, O Imperialismo. 

O Brasil no Século XIX: O Primeiro Reinado, O Período Regencial, O Segundo Reinado, A Proclamação 

daRepública. O Maranhão no Século XIX: Adesão do Maranhão à Independência, A Balaiada, A Revolta dos 

Frades. O Primeiro SéculoXX: A Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, A crise de 1929, O Fascismo, O 

Nazismo, A Segunda Guerra Mundial. O Brasil noSéculo XX: Sociedade e Economia na Primeira República, A 

Revolução de 1930, O Golpe de 1937, A Era Vargas, O Período Militarno Brasil, Governo Sarney, Governo 

Collor, Governo FHC, Governo Lula. O Maranhão no Século XX: A Revolução de 1930 e aIntervenção Federal, O 

Estado Novo e o Período Interventorial, O Vitorinismo, O Sarneysmo. O Mundo Atual: O Terceiro Mundo e 

AComunidade Internacional, A Globalização, A Descolonização e A Contracolonização, O Terrorismo Atual, 

Narcotráfico,Desenvolvimento e Dependência na América Latina, As Novas Fontes de Energia, Aquecimento 

Global. Os PCNs e o ensino deHistória. História do Maranhão. 

 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA: Raciocínio Lógico. Lógica: Quantitativo (Estruturas lógicas, Lógica 

deargumentação, Diagramas lógicos, Situações-Problema). Aritmética: razões e proporções. Regra de Três. 

Porcentagem. Juros.Representação Decimal de Número Real. Potenciação e Radiciação. Álgebra: Função, 

domínio e imagem, função injetora, funçãosobrejetora, função bijetora, função crescente, função decrescente, 

função par, função ímpar, função composta, inversa de função.Representação Gráfica de uma Função. Funções 

Polinomiais. Estudo Completo das Funções Polinomiais de 1º e 2º Graus. FunçõesModulares. Funções 

Exponenciais e Funções Logarítmicas. Equações e Inequações de 1º e 2º Graus, Modulares, Exponenciais 

eLogarítmicas. Sistemas de Equações Lineares: resolução e discussão. Análise Combinatória: princípio 

fundamental da contagem.Arranjos, Combinações e Permutações Simples e com repetição. Probabilidade: 

conceito e cálculo, adição e multiplicação deprobabilidades, dependência de eventos. Matrizes: conceito, 

propriedades e operações. Determinantes: conceito, cálculo epropriedades. Progressões: progressões 

aritmética e geométrica, com seus conceitos, propriedades e adição de termos. Polinômios eEquações 

Polinomiais: adição, multiplicação e divisão de polinômios. Fatoração de Polinômios. Raízes de Equações 

Polinomiais.Teorema de D’alembert. Dispositivos Práticos de Briot-Ruffini. Geometria Euclidiana Plana: 

conceitos primitivos e postulados. Ângulos.Triângulos. Quadriláteros, Polígonos e Circunferência. Congruência 

de Triângulos. Teorema do Ângulo Externo e suas consequências. Teorema de Tales. Semelhança de 

Triângulos. Relações Métricas no Triângulo Retângulo. Áreas de Figuras PlanasPoligonais e Circulares. 

Geometria Espacial: conceitos primitivos e postulados. Poliedros. Cálculo de Superfície e Volume 

dosPrincipais Sólidos Geométricos. Trigonometria: medidas de ângulos. Medidas de Arcos. Razão 

Trigonométricas no TriânguloRetângulo. Funções trigonométricas. Geometria Analítica Plana: estudo do 

ponto, da reta, da circunferência e das cônicas. Noções deEstatística: medidas de posição e dispersão, 

distribuição de frequências e gráficos. Limites e Derivadas. Os PCNs e o ensino de Matemática. 
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PROFESSOR DE CIÊNCIAS: Meio Ambiente: água, solo e ar. Higiene e Saúde: noções básicas, doenças 

endêmicas. Ecologia: seres vivos e ambiente, cadeias e teias alimentares, ecossistemas, educação ambiental. 

Seres vivos: reinos da natureza e vírus. Corpo Humano: citologia, histologia, nutrição, digestão, respiração, 

circulação, excreção, hormônios, locomoção, sistema nervoso, sentidos, reprodução hereditariedade, AIDS, 

doenças sexualmente transmissíveis. A matéria e suas propriedades: matéria, corpo, substância, propriedades 

da matéria, estados físicos da matéria, mudanças de estado físico da matéria. O átomo: partículas, número 

atômico, de massa e de nêutrons, íons. Características dos átomos: elementos químicos, semelhanças 

atômicas. Substâncias: moleculares, iônicas, puras. Misturas: homogêneas, heterogêneas. Classificação dos 

elementos químicos: histórico, grupos, períodos. Ligações químicas: características (iônicas e covalente). 

Reações químicas: tipos de reações. Ácidos e bases: conceitos, propriedades e classificação. Sais e óxidos: 

conceitos, propriedades e classificação. Histórico e Evolução da Física. Cinemática escalar e vetorial: 

definições e conceitos. Movimentos: Uniforme, uniformemente variado, queda livre. Dinâmica: força e 

movimento. Energia: energia potencial, cinética e mecânica. Eletricidade: eletrostática, eletrodinâmica. Calor e 

temperatura: escalas termométricas. 

CONHECIMENTOS LOCAIS: Conhecimentos da realidade política, social, econômica, histórica e geográfica de 

Passagem Franca – MA e Microrregião. 

CARGO:  PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

Paradigmas Educacionais. A Função Social da Escola. O Projeto Político-Pedagógico da Escola. A Sala de Aula e 

a Prática Pedagógica: Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, Interação Professor/Aluno, Recursos 

Didáticos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96 e suas alterações. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil: Concepção de Criança, Educar e Cuidar, Objetivos Gerais da Educação Infantil, Instituição de 

Educação Infantil/Projeto Educativo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. O Ensino 

Fundamental de nove anos: normas e orientações metodológicas para a inclusão das crianças de seis anos. 

Desafios da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão, Repetência, Qualidade de Ensino. Formação e 

Valorização do Professor. Educação Inclusiva/Educação Especial. Gestão Democrática da Educação. Evolução 

Histórica da Educação Brasileira. Projeto Político Pedagógico (caracterização, elaboração e execução). 

Colegiado Escolar (composição, atribuições e participação dos segmentos). A relação escola, comunidade e 

família. O trabalho escolar e o processo de inclusão. A contextualização dos currículos (interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade e multidisciplinaridade). Os processos e os instrumentos de avaliação da aprendizagem. 

Organização dos tempos e espaços escolares; 08 - Leitura Escrita e Processos de Aprendizagem na 

Alfabetização. Referencial Curricular Nacional Volumes 1, 2 e 3. A criança e a Educação Infantil. A cultura da 

infância e a cultura infantil: concepção de infância e de educação infantil. Construindo identidades nas 

interações: conhecendo a criança. A ludicidade como dimensão humana. Educação Infantil: todo cuidado 

educa e toda educação cuida. Fundamentos da Educação Infantil: as contribuições da filosofia, da 

antropologia, da sociologia e da psicologia. A formação do professor de crianças de O a 5 anos. Políticas 

Públicas da Educação Infantil. História da Educação Infantil. A Legislação e a Educação Infantil. Pedagogia da 

Educação Infantil. Pedagogia do Olhar e da Escuta. Pedagogia das Relações. Pedagogia da Diferença. A 
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organização dos tempos e espaços na Educação Infantil. A Educação Infantil e a família Atores e 

Protagonistas.Legislação Nacional: Lei nº 12.487, de 15.setembro de 2011; Lei nº 12.244, de 24 de maio de 

2010; Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006; Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002; Lei nº 8.907, de 6 de 

julho de 1994. 

CONTEÚDO ESPECÍFICO 

Gramática Normativa da Língua Portuguesa. Morfologia. Semântica. Fonética e Fonologia. Formação de 
Palavras. Estilística. Acentuação. Pontuação. Ortografia. Sintaxe. Interpretação e análise textual. Gênero 
textual. Tipologia textual. Intertextualidade. Estratégias de leitura. Compreensão de textos de diferentes 
gêneros. Sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos. Coerência e coesão textual. Articulação e 
mecanismos textuais. Relações de sentido entre as orações e segmentos do texto - coordenação e 
subordinação. Concordância nominal e verbal. Transitividade e regência de nomes e verbos. Padrões gerais de 
colocação pronominal. Reconhecimento do uso significativo dos diferentes recursos gramaticais no texto 
(níveis fonológico, morfológico, sintático, semântico e discursivo). Figuras de linguagem. Ortografia e 
acentuação gráfica (conforme o atual Acordo Ortográfico). O uso da norma padrão e a adequação da 
linguagem às diferentes situações de comunicação. Teorias da Comunicação. Literatura Portuguesa. Literatura 
Brasileira. Literatura Maranhense.  

 
CONHECIMENTOS LOCAIS: Conhecimentos da realidade política, social, econômica, histórica e geográfica de 

Passagem Franca – MA e Microrregião. 
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ANEXO V 

 

Modelo Padrão da Apresentação de Laudo Médico Para Portadores de Necessidades Especiais 

 

REQUERIMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  

TESTE SELETIVO: Edital 001/2013 

Município: PASSAGEM FRANCA- MA 

Nome do Candidato: 

N.º da inscrição: 

Cargo: 

Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, pelo qual apresento LAUDO 
MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo): Tipo de necessidade especial de que é 
portador: 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID: _______________________ 

Nome do Médico Responsável pelo laudo: ______________________________________________________________ 

Nº do CRM do Médico:__________________ 

(OBS: Não serão considerados como necessidades especiais os distúrbios de acuidade visual passíveis de 
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) 

 

Dados especiais para aplicação das PROVAS : (marcar com X   no local caso necessite de Prova Especial ou não, 

em caso positivo , discriminar o tipo de prova necessário) 

 

(   ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL 

 

(   ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário) 

 

É Obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento. 

 

PASSAGEM FRANCA -MA,________ de ____________________ de2013 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO VI 

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E/OU TRATAMENTO ESPECIAL 

• Marcar com “x” no quadrículo, caso necessite de prova especial ou não, em caso positivo, discriminar o tipo 

de prova necessária. 

[     ] NÃO necessita de prova especial e/ou tratamento especial. 

[   ] SIM, necessita de prova e/ou tratamento especial. (no quadro a seguir, selecionar o tipo de prova e/ou 

tratamento especial necessário(s). 

1. Necessidades Físicas 
2. Necessidades visuais (cego ou pessoa com baixa 

visão) 

(  ) Sala para Amamentação (candidata que tiver 

necessidade de amamentar seu bebê). 

(    ) Sala Térrea (dificuldade de locomoção). 

( ) Sala Individual (candidato(a) com doença 

contagiosa/outras). 

(   ) Maca. 

(   ) Mesa para Cadeira de Rodas. 

(   ) Apoio para perna. 

1.1.  Mesa e cadeira separadas. 

(   ) Gravidez de Risco. 

(   ) Obesidade. 

(   ) Limitações Físicas. 

1.2.  Auxílio para preenchimento (dificuldade/ 

impossibilidade de escrever). 

(   ) Da folha de respostas da prova objetiva. 

1.3.  Auxílio para leitura (ledor) 

(   ) Dislexia 

(   ) Tetraplegia 

(   ) Auxílio na leitura da prova (fiscal ledor). 

(   ) Prova em Braille ou ledor. 

(   ) Prova ampliada (Fonte entre 16 e 18). 

(   ) Prova super ampliada (Fonte 28). 

3. Necessidades auditivas (Perda total ou parcial 

da audição). 

(   ) Intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). 

(   ) Leitura labial. 

4. Outros: (Discriminar) 
 

 

 

 

 

 

PASSAGEM FRANCA - MA, ___ de ____________ de2013 

________________________________________________ 

Assinatura do candidato(a) 


