
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA /MG
Edital de Abertura de Processo Seletivo nº 01/2013

PMI– Edital 01/20131

A Prefeitura Municipal de Itapecerica/MG torna público que estarão abertas inscrições ao Processo Seletivo de Provas para
provimento de funções nos termos do Plano de Cargos e Vencimentos da Prefeitura Municipal e das normas estabelecidas neste
Edital. O processo seletivo será realizado pela empresa Magnus Auditores e Consultores Associados, inscrita no CNPJ
23.852.734/0001-02, situada na Avenida Amazonas, 311, 3º Andar - Centro, CEP: 30.180-000 Belo Horizonte/MG.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Os cargos, vagas, vencimentos, valores de inscrição, cargas horárias, escolaridades, atribuições resumidas dos cargos e tipos
de provas, são os constantes do Anexo I. Os programas das provas objetivas constam do Anexo II, deste Edital.

2 - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português, na forma da Lei.

2.2. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA A POSSE

3.1. Estar em dia com as obrigações eleitorais.

3.2. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.

3.3. Ter, na data da posse, 18 (dezoito) anos completos.

3.4. Estar em gozo dos direitos políticos.

3.5. Possuir a habilitação exigida para o cargo pretendido.

3.6. Gozar de boa saúde física e mental.

3.7. Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, residir na região em que atuará, desde a publicação deste edital.

4 - DAS INSCRIÇÕES

4.1 SEDE DO MUNICÍPIO:

4.1.1. Local: Hall de entrada do Centro Cultural, à Rua JK, 96, Centro – Itapecerica/MG.

4.1.2. Período: 05/08 a 09/08/2013 (exceto sábado, domingo e feriado)

4.1.3. O candidato deverá apresentar no ato da solicitação da inscrição, pessoalmente, ou através de procuração específica, o
original da cédula de identidade e CPF, ou de documento equivalente, de valor legal. No caso de inscrição por procuração, esta
deverá ser acompanhada também de cópia autenticada de documento do procurador.

4.2 VIA INTERNET:

4.2.1. Será admitida a inscrição via INTERNET, no endereço www.magnusconcursos.com.br , solicitada até às 23:59 horas do
dia 09/08/2013 (horário oficial de Brasília/DF), desde que efetuado seu pagamento até 12/08/2013.

4.2.2. A inscrição efetuada via Internet somente será validada após confirmação do recolhimento do valor da inscrição, através de
procedimento a ser informado no ato da inscrição, não sendo aceito depósito em caixa rápido.

4.2.3. São de responsabilidade única do candidato os dados cadastrais informados na solicitação de inscrição, inclusive quanto à
declaração de deficiência.

4.2.4. O valor da inscrição, uma vez pago, não será devolvido, sob hipótese alguma, salvo no caso de não realização do Processo,
ou do cancelamento do certame, situação em que o candidato poderá requerer a restituição junto à Administração Municipal, após
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confirmação definitiva da sua não realização, corrigido monetariamente, a partir da data do pagamento da inscrição, em prazos e
datas a serem divulgados à época.

4.3. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem no presente processo, nas condições do item
9.10 deste Edital, desde que as deficiências sejam compatíveis com as atribuições do cargo, conforme declarado no ato da
inscrição juntamente com laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa da deficiência e entregue Prefeitura
Municipal durante o período das inscrições, pelo candidato ou pelo seu procurador, em envelope contendo, externamente, em sua
face frontal, os seguintes dados: PROCESSO SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - Edital nº 01/2013, O
NOME DO CANDIDATO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO E O CARGO PLEITEADO ou enviado via CORREIOS com Aviso de
Recebimento (AR), com data de postagem dentro do período das inscrições para a Prefeitura Municipal de Itapecerica – Rua
Vigário Antunes, 155, Centro, Itapecerica/MG, CEP.: 35550-000

4.3.1. Caso necessite de condição especial para fazer as provas, o candidato deverá declarar ser portador de deficiência,
especificando-a no ato da inscrição, juntamente com laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa da
deficiência.

4.4. A declaração falsa ou inexata, que não seja passível de correção por parte do candidato dos dados constantes na ficha de
inscrição, bem como a apresentação de documentos ou informações falsas, determinará o cancelamento da inscrição e anulação
de todos os atos decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo da adoção das medidas judiciais cabíveis, assegurado o direito de
recurso contra as decisões que cancelarem as inscrições e que anularem os atos delas decorrentes, junto à Comissão do Processo
Seletivo, que será decidido em 48(quarenta e oito) horas, em conformidade com o princípio da ampla defesa e do contraditório (art.
5º, LV, CF/88). Caso haja inexatidão nas informações contidas na ficha de inscrição, o candidato deverá corrigir dentro do prazo
previsto no item 4.1.

4.5. A Magnus Auditores e Consultores Associados não se responsabiliza por inscrições não recebidas por motivos de ordem
técnica dos computadores, na hipótese de as falhas não serem de sua responsabilidade.

4.6. O Edital estará disponível no endereço eletrônico www.magnusconcursos.com.br e na Prefeitura Municipal à disposição dos
interessados.

4.7. Outras informações:
a) Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional;
b) Não serão recebidas inscrições por via postal, fax, condicional e/ou extemporânea;
c) O candidato poderá se inscrever em apenas um cargo.

4.8. A candidata lactante poderá amamentar durante a realização das provas, desde que leve um acompanhante, que ficará em
local determinado pela Coordenação do Concurso Público e será responsável pela guarda da criança. Durante o período de
amamentação, a candidata lactante será acompanhada por fiscal, que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e
condições estabelecidos.

4.8.1. A amamentação poderá ser a cada intervalo de duas horas, por até 30 minutos e o tempo despendido pela amamentação
será compensado durante a realização da prova em igual período, caso seja necessário.

5 - DAS PROVAS

O Processo Seletivo constará de Provas Objetivas de Múltipla Escolha.

5.1. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas para todos os cargos e
terão duração máxima de 03 (três) horas.

5.1.1. A cada prova será atribuído um valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.

5.1.2. O conjunto das Provas Objetivas de Múltipla Escolha será composto de 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) opções de
respostas cada, valorizado de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo 2,5 (dois e meio) o valor de cada questão.

5.1.3. Será aprovado o candidato que totalizar o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos do conjunto das Provas
Objetivas de Múltipla Escolha.

5.1.4. O programa de provas para as questões de múltipla escolha é o constante do Anexo II deste Edital.
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6 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

6.1. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão realizadas no Município de Itapecerica, no dia 25/08/2013.

6.1.2. Estarão afixadas na sede da Prefeitura Municipal de Itapecerica e disponível no site: www.magnusconcursos.com.br  a partir
do dia 21/08/2013, planilha contendo locais e horários de realização das provas objetivas.

6.2. O ingresso na sala ou locais de provas só será permitido dentro do horário estabelecido ao candidato que apresentar
comprovante definitivo de inscrição, documento de Identidade, apresentado no ato da inscrição. Como o documento não ficará
retido, será exigida a apresentação do original, não sendo aceito cópias, ainda que autenticadas.

6.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas objetivas com antecedência mínima de 30
minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

6.4. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para o seu início.

6.5. No horário fixado para o início das provas, conforme estabelecido neste edital, os portões da unidade serão fechados pelo
Coordenador do local, em estrita observância do horário oficial de Brasília/DF, não sendo admitidos quaisquer candidatos
retardatários.

6.6. O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese alguma.

6.7. Serão considerados documentos 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; certificado de reservista; carteiras funcionais do
Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de
trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto).

6.8. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista
(modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não
identificáveis e/ou danificados.

6.9. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento. Candidato que esteja
portando documento com prazo de validade expirado, caso existente, poderá realizar a prova, sendo, contudo, submetido a
identificação especial.

6.10. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou retardamento do
candidato em sua exclusão do Processo Seletivo, seja qual for o motivo alegado.

6.11. Em nenhuma hipótese haverá aplicação de provas fora dos locais e horários preestabelecidos.

6.12. Não será permitido ao candidato portar máquina calculadora, computador portátil, relógio digital do tipo Data Bank, aparelhos
celulares ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos ou capazes de transmitir dados.

6.12.1. O candidato que ingressar no local de prova com os equipamentos citados no item 6.12 deverá deixá-los desligados.

6.12.2. Será de inteira responsabilidade do candidato eventual extravio ou dano, sendo que nem o município, nem a empresa
organizadora do processo responsabilizar-se-ão por qualquer prejuízo sofrido pelo candidato.

6.13. O candidato portador de deficiência que necessitar de provas em condições especiais, deverá informar no ato da inscrição,
através de requerimento, juntamente com parecer emitido por especialista da área de sua deficiência.

6.14. Ao iniciar a prova, o candidato deverá permanecer na sala pelo tempo mínimo de 30 (trinta) minutos.

6.15. O candidato deverá transcrever suas respostas, para o cartão de respostas, com caneta esferográfica azul ou preta.

6.16. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que
legível.
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6.17. Não será substituído o cartão de respostas por erro do candidato e a ausência de assinatura no mesmo implicará em sua
anulação.

6.18. Será excluído do processo seletivo o candidato que:

a) Se apresentar após o horário estabelecido;
b) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
c) Não apresentar o Comprovante de Inscrição e/ou documento de identidade;
d) Durante a realização das provas for colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas estranhas,
oralmente, por escrito, ou através de equipamentos eletrônicos, ou ainda que venha a tumultuar a sua realização;
e) Ausentar-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e desde que na companhia do fiscal de
prova.
f) Usar de incorreções ou descortesia para com os coordenadores ou fiscais de provas, auxiliares e autoridades presentes.

6.19. Não haverá revisão genérica de provas.

6.20. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal somente o cartão de respostas.

7 - DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE

7.1. Será eliminado o candidato que não alcançar o mínimo exigido de 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos das provas
Objetivas de Múltipla Escolha.

7.2. A classificação final dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos nas provas Objetivas de Múltipla Escolha será
divulgada em duas listas, uma contendo a classificação geral de todos candidatos aprovados e a outra somente a classificação dos
candidatos portadores de deficiência.

7.3. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será dada preferência, para efeito de classificação,
sucessivamente, ao candidato que:
a) Se idoso, amparado pela Lei nº 10.741/03 - Estatuto do Idoso, ao de idade mais avançada.
b) Quando não idoso, obtiver maior número de pontos na Prova de Língua Portuguesa;
c) Quando não idoso, obtiver maior número de pontos na Prova Específica;
d) O de maior idade.

8 - DOS RECURSOS

8.1. Caberá recurso, contra indeferimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição, cancelamento de inscrições, exclusão de
candidatos, questões e resultados ou de qualquer decisão que venha a interferir no campo dos direitos subjetivos dos candidatos,
em única e última instância, à Comissão de Processo Seletivo, no prazo de dois dias úteis a partir do primeiro dia útil subseqüente
à divulgação, podendo ser via CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR) com data de postagem dentro do prazo recursal.

8.1.1. Contra questão das provas Objetivas de Múltipla Escolha, nos três dias úteis após o dia da divulgação do gabarito oficial,
desde que devidamente fundamentado e digitado, divulgação esta que ocorrerá no 1º dia útil após a realização das provas,
podendo ser via CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR) com data de postagem dentro do prazo recursal.

8.1.2. Não serão aceitos recursos escritos a mão e sem fundamentação lógica e detalhada, demonstrando o erro da
questão.

8.1.3. Caberá recurso contra resultados, em única e última instância, à Comissão de Processo Seletivo, no prazo de dois dias úteis
a partir do primeiro dia útil subseqüente à divulgação, podendo ser via CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR) com data de
postagem dentro do prazo recursal.

8.2. Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem redigidos em termos próprios ou não fundamentados, os que não
contiverem dados necessários à identificação do candidato ou ainda aqueles a que se der entrada fora dos prazos
preestabelecidos.

8.3. Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Itapecerica, no horário de expediente e encaminhados à
Comissão Municipal de Processo Seletivo, ou via CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR) com data de postagem dentro do
prazo recursal.
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8.4. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões, porventura anuladas, seja em virtude de
recurso administrativo, seja por decisão judicial, serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou
entrado em juízo.

9 – DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO

9.1. A convocação dos candidatos aprovados obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação final por cargo, de acordo com
as necessidades da Prefeitura Municipal de Itapecerica e durante o prazo de validade do Concurso.

9.2. Os candidatos convocados para admissão deverão se apresentar ao Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de
Itapecerica no prazo previsto na convocação, sendo considerados desistentes e perdendo automaticamente o direito à contratação,
aqueles que não comparecerem no prazo estipulado.

9.3. Será considerado desistente, perdendo o direito à contratação, o candidato que obstar a efetivação de sua admissão, como por
exemplo, deixar de apresentar a documentação necessária ou negar-se a realizar o exame médico-admissional, etc., dentro do
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data de publicação da convocação.

9.4. Configurada a desistência do candidato à vaga, a Prefeitura Municipal de Itapecerica convocará o próximo candidato aprovado,
obedecendo rigorosamente à ordem de classificação final, durante o prazo de validade do Concurso.

9.5. Após a homologação do resultado final deste Concurso, será de responsabilidade do candidato aprovado manter seu endereço
atualizado junto ao Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Itapecerica, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não
seja possível a sua convocação, por falta da citada atualização.

9.5.1. A atualização do endereço deverá ser feita formalmente, por meio de correspondência encaminhada à Prefeitura Municipal
de Itapecerica - Departamento Pessoal.

10 – DAS CONTRATAÇÕES

10.1. A assinatura do Contrato de Trabalho será condicionada a:

a) ter o candidato, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade completos na data da admissão.

b) apresentação dos originais dos seguintes documentos:

- Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, traduzido em APTO, emitido pelo Serviço Médico da Prefeitura Municipal de Itapecerica
ou por entidade por ela credenciada, após exame de sanidade física e mental para avaliação das condições físicas e psíquicas do
candidato para o exercício do cargo. No caso de INAPTO, o candidato será eliminado;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social atualizada;
- Duas fotos 3x4 recentes;
- Atestado de Antecedentes com o "nada consta", fornecido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais;
- Declaração de bens, em impresso fornecido pela Prefeitura Municipal de Itapecerica;
- Declaração, em impresso da Prefeitura Municipal de Itapecerica, de que o candidato, com a contratação, não acumulará
remuneração de cargo, função ou emprego público, nos casos vedados por lei;
c) Apresentação do original e cópia autenticada dos seguintes documentos
- Carteira de Identidade;
- Cadastro de Pessoa Física - CPF;
- Título de Eleitor;
- Comprovante de votação da última eleição ou declaração de quitação com a Justiça Eleitoral;
- Comprovante de quitação com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;
- Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, caso seja cadastrado;
- Comprovante da escolaridade mínima exigida para o cargo;
- Comprovante da experiência exigida no Anexo I, através da apresentação de cópia CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência
Social) ou Certidão emitida por órgão público.
- Comprovante de residência atualizado;
- Certidão de Casamento;
- Certidão de Nascimento dos filhos menores;
- Caderneta de Vacinação atualizada dos filhos menores de 5 anos;
- Comprovante de Matrícula Escolar dos filhos maiores de 6 anos;
- Comprovante de pagamento da última contribuição sindical, se houver;
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- Comprovante de registro nos respectivos conselhos de classe.

- 10.2. A falta de documentação e/ou de comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo tornará sem efeito o
ato de convocação do candidato. Neste caso, o candidato será eliminado.

10.3. Quanto à comprovação de experiência exigida no Anexo I deste Edital, a Prefeitura Municipal de Itapecerica se resguarda o
direito de proceder diligências para comprovar a veracidade da documentação apresentada pelos candidatos, em caso de suspeita
de irregularidade.

10.4. O candidato selecionado será contratado sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e em conformidade com
a Constituição Federal, art. 173, § 1º, II.

10.5. Por se tratar de contratação cujo Regime Jurídico é o da CLT inexiste estabilidade no emprego, podendo o contrato ser
rescindido nos termos da lei.

10.6. A admissão do candidato deverá ocorrer mediante assinatura de contrato de experiência (art. 443, § 2º, c, e 445, parágrafo
único da CLT), período em que a Prefeitura Municipal de Itapecerica avaliará para efeito de conversão para o contrato por prazo
indeterminado, o desempenho obtido pelo candidato, conforme procedimentos de avaliação adotados pela empresa.

10.7. Os convocados serão contratados com o salário do Padrão Inicial, conforme ANEXO I deste Edital.

10.7.1. Não será caracterizada como redução salarial, na forma da lei, a opção efetivamente exercida por empregado da Prefeitura
Municipal de Itapecerica que, submetendo-se ao presente Concurso Público, para preenchimento de cargo de salário inferior, for
aprovado e convocado, vindo a assumir o novo cargo. Neste caso, deverá, porém, formalizar por escrito a solicitação de rescisão
do Contrato de Trabalho para investidura em novo cargo.

10.8. O preenchimento das vagas pelos habilitados no presente Concurso, nas unidades da Prefeitura Municipal de Itapecerica,
será de critério exclusivo da Administração.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A Comissão Municipal de Concurso Público terá a responsabilidade de acompanhar a realização do concurso, receber os
recursos das provas objetivas, encaminhando-os à Magnus Auditores e Consultores Associados que fará estudo, fornecendo
parecer.

11.2. O prazo de validade do presente concurso é de 02 (dois) anos, contados da data da homologação do resultado final, podendo
ser prorrogado por mais 02 (dois) anos.

11.3. A aprovação no concurso não assegura direito à nomeação, mas esta, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de
classificação dos candidatos, número de vagas fornecido e seu prazo de validade.

11.4. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições do
concurso público, tais como se acham estabelecidas neste Edital.

11.5. A Prefeitura Municipal de Itapecerica e a Magnus Auditores e Consultores Associados não se responsabilizam por quaisquer
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este concurso.

11.6. Em cumprimento ao disposto no Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, ser-lhes-á reservado o percentual mínimo de
5% (cinco por cento) das vagas existentes e máximo de 20% (vinte por cento), que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de
validade do Concurso, sendo que 20% (vinte por cento) será aplicável nos casos em que se faça necessário o arredondamento
para afastar a incidência de número fracionário e alcançar o primeiro número inteiro subseqüente, respeitando-se, quanto às
demais nomeações, o percentual de reserva de 5% (cinco por cento), conforme estabelecido no Anexo I deste Edital.

11.6.1. A 1ª (primeira) nomeação de candidato classificado portador de necessidades especiais deverá ocorrer quando da
nomeação da 1º (primeira) vaga do cargo contemplado neste Edital com a referida reserva. As demais nomeações ocorrerão na
21ª (vigésima primeira) vaga, 41ª (quadragésima primeira) vaga, 61ª (sexagésima primeira) vaga e assim por diante, até
terminarem as vagas reservadas, durante o prazo de validade deste Processo Seletivo. Para tanto, será convocado o candidato
melhor classificado no cargo.
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11.6.2. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão preenchidas pelos demais
concursados, com a estrita observância da ordem de classificação.

11.6.3. Os portadores de deficiência, quando de sua posse, serão submetidos a exame médico a fim de comprovar a qualificação
do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência que não o incapacite para o exercício do cargo, assegurado o direito
de recurso junto à Prefeitura Municipal, no prazo de três dias úteis a partir do primeiro dia útil subseqüente à divulgação do
resultado do exame.

11.6.4. É considerado portador de deficiência aquele que se enquadrar nas condições especificadas no artigo 4º do Decreto
Federal nº 3.298/99.

11.6.5. Caso surjam novas vagas no decorrer do prazo de validade do Processo Seletivo, 5% (cinco por cento) delas serão
igualmente, reservadas para candidatos portadores de deficiência.

11.7. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Municipal de Concurso Público, ouvida a Magnus Auditores
e Consultores Associados, empresa responsável pela execução do Concurso.

11.8. Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado.

11.9. A guarda das provas e recursos relativos Processo Seletivo será feita pela Prefeitura Municipal de Itapecerica, durante 06
(seis) anos conforme a Resolução nº 14, de 24/10/2001, do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), sem prejuízo do
cumprimento de prazos diferenciados para a guarda da documentação remanescente para fins de fiscalização dos atos de
admissão pelo TCEMG.

11.10. Toda informação referente à realização do processo seletivo será fornecida pela Prefeitura Municipal de Itapecerica, através
da Comissão Municipal de Processo Seletivo e afixadas no quadro de publicação oficial dos atos da Prefeitura Municipal de
Itapecerica, no Diário Oficial, bem como no endereço eletrônico: www.magnusconcursos.com.br

Itapecerica /MG, 31 de julho de 2013.

Prefeito Municipal
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ANEXO I

CARGOS
Nº DE

VAGAS
Nº DE

VAGAS
D. F.

VENCIMENTO
MENSAL (R$)

VALOR
INSCRIÇÃO

(R$)
INSCRIÇÃO

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

ESCOLARIDADE E
PRÉ-REQUISITOS

TIPO DE PROVA E NUMERO DE
QUESTÕES

Auxiliar de Serviços Gerais
para o PSF Marilândia

01 - 678,00 20,00 40 hrs Alfabetizado Aptidão                                       20

Prendedor de Animais 01 678,00 20,00 40 hrs Alfabetizado Aptidão                                       20

Agente Comunitário de
Saúde para PSF

01 - 678,00 20,00 40 hrs Ensino Fundamental
Completo

Língua Portuguesa           10
Matemática                                10
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos  10

Auxiliar de Consultório
dentário para PSF

03 - 678,00 20,00 40 hrs Ensino Médio Completo
Língua Portuguesa           10
Matemática                                10
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos  10

Auxiliar de Enfermagem
para PSF

01 - 736,97 30,00 40 hrs

Ensino Médio Completo e
Curso Técnico em

Enfermagem com Registro
no COREM

Língua Portuguesa           10
Matemática                                10
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos  10

Assistente Administrativo 06 - 780,97 30,00 40 hrs Ensino Médio Completo
Língua Portuguesa           10
Matemática                                10
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos  10

Advogado 01 - 1.155,00 60,00 30 hrs Ensino Superior com
Registro no Órgão

Competente

Língua Portuguesa           10
Matemática                                10
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos          10

Assistente Social 04 -
1.155,00 60,00 30 hrs

Ensino Superior com
Registro no Órgão

Competente

Língua Portuguesa           10
Matemática                                10
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos                  10

Cirurgião Dentista para
PSF

02 -
1.500,00 60,00 20 hrs

Ensino Superior com
Registro no Órgão

Competente

Língua Portuguesa           10
Matemática                                10
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos                  10
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Enfermeiro para PSF 01
-

2.958,37 80,00 40 hrs
Ensino Superior com
Registro no COREM

Língua Portuguesa           10
Matemática                                10
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos                  10

Enfermeiro para PSF
(Experiência em Coord. de
PSF)

01 -

2.958,37 80,00 40 hrs

Ensino Superior com
Registro no COREM/ com

Experiência em
Coordenação de PSF

comprovada em CTPS ou
Certidão emitida por Órgão

Público, devidamente
carimbada e assinada pelo

responsável pelo setor.

Língua Portuguesa           10
Matemática                                10
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos                  10

Fisioterapeuta 01 - 1.155,00 60,00 30 hrs
Ensino Superior com

Registro no Órgão
Competente

Língua Portuguesa           10
Matemática                                10
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos   10

Médicos para PSF 02 -
9.000,00 150,00 40 hrs

Ensino Superior com
Registro no Órgão

Competente

Língua Portuguesa           10
Matemática                                10
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos                10

Psicólogo 03 -
1.155,00 60,00 30 hrs

Ensino Superior com
Registro no Órgão

Competente

Língua Portuguesa           10
Matemática                                10
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos                  10

Pedagogo Educação
Especial

01 - 1.100,00 60,00 30 hrs Ensino superior + curso
com especialização em

Educação Especial

Língua Portuguesa           15
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos             15

Professor Educação
Especial

02 - 712,78 40,00 24 hrs Ensino superior + curso
com especialização em

Educação Especial

Língua Portuguesa           15
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos  15
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Professor de Língua
Portuguesa - EJA

01 - 9,90 40,00 hora/aula Ensino superior habilitado
na área correspondente

Língua Portuguesa           15
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos                  15

Professor de Matemática -
EJA

01 - 9,90 40,00 hora/aula Ensino superior habilitado
na área correspondente

Língua Portuguesa           15
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos                  15

Professor de Língua
Estrangeira Inglês - EJA

01 - 9,90 40,00 hora/aula Ensino superior habilitado
na área correspondente

Língua Portuguesa           15
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos                  15

Professor de Ciências -
EJA

01 - 9,90 40,00 hora/aula Ensino superior habilitado
na área correspondente

Língua Portuguesa           15
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos                  15

Professor de Geografia -
EJA

01 -
9,90 40,00 hora/aula

Ensino superior habilitado
na área correspondente

Língua Portuguesa           15
Conhec. Gerais            10
Conhec. Específicos                  15

Professor de História - EJA 01 - 9,90 40,00 hora/aula Ensino superior habilitado
na área correspondente

Língua Portuguesa           15
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos                  15

Professor de Arte - EJA 01 - 9,90 40,00 hora/aula Ensino superior habilitado
na área correspondente

Língua Portuguesa           15
Conhec. Gerais 10
Conhec. Específicos                  15
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ATRIBUIÇÕES RESUMIDAS DOS CARGOS

Auxiliar de Serviços Gerais para o PSF Marilândia Executar serviços de limpeza; Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato.
Prendedor de Animais Prestar serviço de capturar cães sem licença ou abandonados nas ruas e levar para o canil municipal. Presta serviço de capturar e

prender animais soltos ou abandonados nas ruas ou arredores do município. Desempenha outras atividades correlatas.
Agente Comunitário de Saúde para PSF Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as

características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; A promoção de
ações de educação para a saúde individual e coletiva; Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de
risco à família; Colher dados para análise da situação das famílias acompanhadas; Estar em contato permanente com as famílias
desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da
equipe. Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; Exercer outras atividades correlatas, e
critério do superior imediato.

Auxiliar de Consultório dentário para PSF Auxiliar o cirurgião-dentista no atendimento a pacientes em consultórios, clínicas, ambulatórios odontológicos ou outras unidades da
Prefeitura que possuam o serviço de odontologia, bem como executar tarefas administrativas de planejamento, acompanhamento e
avaliação das ações de saúde bucal; Exercer outras atividades correlatas, e critério do superior imediato.

Auxiliar de Enfermagem para PSF Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na USF e,
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); Realizar ações de
educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe; Participar do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; Exercer outras atividades correlatas, e critério do
superior imediato.

Assistente Administrativo Coletar dados diversos, consultando documentos, transcrições e fichários e efetuando cálculos com o auxílio de máquinas de
calcular, para obter as informações necessárias ao cumprimento da rotina administrativa; Participar da atualização de fichários e
arquivos, classificando os documentos por matéria ou ordem alfabética, para possibilitar um controle sistemático dos mesmos;
Datilografar e/ou digitar textos diversos, transcrevendo originais, manuscritos ou impressos e preenchendo formulários e fichas, para
atender às rotinas administrativas; Executar atividades administrativas, efetuando levantamentos, anotações, controlando
informações, digitando, redigindo e encaminhando correspondências; Exercer outras atividades correlatas, a critério do superior
imediato.

Advogado Emitir pareceres técnicos a todos os órgãos da Prefeitura Municipal; Prestar consultoria jurídica para os projetos de lei e as ações
judiciais diversas que envolvam a Prefeitura Municipal; Representar o Município, judicial ou extrajudicialmente, ativa ou
passivamente, seja como autor, réu, litisconsorte, opoente, o terceiro interessado, mediante designação de podres do Secretário
Jurídico do Município, observando prazos, normas e procedimentos legais; Preparar minuta de informações a serem prestadas ao
poder judiciário, em mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade do Poder Executivo; Emitir parecer em processo
administrativo e responder a consultas formuladas por outros órgãos da Administração, em ambas as hipóteses, quando designado
pelo Procurador-Geral do Município; Executar outras tarefas correlatas.

Assistente Social Elaborar, executar e avaliar políticas sociais municipais; Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que
sejam de âmbito de atuação do serviço social; Orientar usuários e familiares no sentido de identificar recursos da comunidade,
orientando-os no atendimento e na defesa de seus direitos; Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; Realizar
laudos, perícias, e emitir pareceres sobre matéria do serviço social; Executar outras tarefas correlatas com a formação, com a
função e com a área de atuação, colaborando para o permanente aprimoramento da prestação de serviços à população.
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Cirurgião Dentista PSF Restaurar e obturar dentes, valendo-se de meios clínicos, para manter a vitalidade pulpar; Realizar procedimentos cirúrgicos,
efetuando remoções parciais ou totais do tecido pulpar, para conservar o dente; Executar tratamento dos tecidos periapicais,
fazendo cirurgia ou curetagem, para proteger a saúde bucal; Executar atividades profissionais da área de Saúde correspondente à
sua especialidade, tais como tratamentos cirúrgicos e outros relativos às especializações odontológicas, bem como as de profilaxia
e de higiene bucal, observadas as normas de segurança e higiene do trabalho; Executar outras tarefas correlatas, a critério do
superior imediato.

Enfermeiro Identificar as necessidades de enfermagem, realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observação
sistematizada, para preservar e recuperar a saúde; Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas,
para determinar a assistência a ser prestada pela equipe de enfermagem no período de trabalho; Executar diversas tarefas de
enfermagem, como administração de sangue e plasma, controle da pressão venosa, motorização e aplicação de respiradouros
artificiais, prestação de cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, aplicação de diálise peritonial,
gasoterapia, cateterismo, instalações, lavagens de estômago, vesicais e outros tratamentos, valendo-se dos seus conhecimentos
técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem-estar físico, mental e social aos pacientes; Coordenar e supervisionar o
pessoal da equipe de enfermagem, observando-o, entrevistando-o e realizando reuniões de orientação e avaliação, para manter os
padrões desejáveis de assistência aos pacientes; Executar outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato.

Fisioterapeuta Recomendar o tratamento fisioterápico adequado, de acordo com o diagnóstico médico; Acompanhar a realização do tratamento
fisioterápico, avaliando os resultados obtidos e alterando o programa, se necessário. Programa e/ou orientar atividades terapêuticas
para promover e recuperação e integração social dos pacientes; Orientar as equipes auxiliares e os pacientes sobre tratamento a
ser cumprido e a correta execução das atividades programadas; Executar outras tarefas correlatas com a formação, com a função e
com a área de atuação, colaboração para o permanente aprimoramento da prestação de serviços à população.

Médicos para PSF Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e
manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade
adulta e terceira idade; Prestar assistência médica e cirúrgica em unidade de saúde, ambulatórios, clínicas e hospitais e nas demais
unidades assistenciais da Prefeitura, bem como planejar, coordenar e executar planos e programas de saúde pública; Participar do
planejamento da assistência à saúde, articulando-se com as diversas instituições para a implementação das ações integradas;
Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; Executar tarefas
correlatas, a critério do superior imediato.

Psicólogo Proceder ao estudo e análise dos processos intrapessoais e das relações interpessoais, possibilitando a compreensão do
comportamento humano individual e de grupo, no âmbito; Das instituições de várias naturezas, onde quer que se dêem estas
relações; Aplicar conhecimento teórico e técnico da psicologia, com o objetivo de identificar e intervir nos fatores determinantes das
ações e dos sujeitos, em sua história pessoal, familiar e social, vinculando-as também a condições políticas, históricas e culturais;
Elaborar e aplicar técnicas de exame psicológico, utilizando seu conhecimento e práticas metodológicas específicas, para
conhecimento das condições do desenvolvimento da personalidade, dos processos intrapsíquicos e das relações interpessoais,
efetuando ou encaminhando para atendimento apropriado, conforme a necessidade; Executar tarefas correlatas.

Pedagogo Educação Especial Desenvolver pesquisas de campo, promovendo visitas, consultas e debates de sentido sócio-econõmico-educativo, para cientificar-
se dos recursos, problemas e necessidades da área educacional sob sua responsabilidade; Elaborar currículos, planos de curso e
programas, estabelecendo normas e diretrizes gerais e especificas, com base nas pesquisas efetuadas e com a colaboração de
outros especialistas de ensino, para assegurar ao sistema educacional conteúdos autênticos e definidos, em termos de qualidade e
rendimentos; Orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas potencialidades profissionais, assessorando técnico e
pedagogicamente, para incentivar a criatividade, o espírito de autocrítica, o espírito de equipe e a busca de aperfeiçoamento;
Supervisionar a aplicação de currículos, planos e programas, promovendo a inspeção de unidades escolares, acompanhando e
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controlando o desempenho dos seus componentes e zelando pelo cumprimento de normas e diretrizes, para assegurar a
regularidade e eficácia do processo educativo; Executar tarefas correlatas a critério do superior imediato; O pedagogo devera
agregar em suas atribuições a função de orientação e supervisão, colaborando para o bom desempenho dos trabalhos e
trabalhadores nas escolas em que atuam.

Professor Educação Especial Elaborar plano de trabalho, de controle e avaliação do rendimento escolar, de recuperação de alunos, de auto aperfeiçoamento,
pesquisa educacional e cooperação no âmbito a s escolas para aprimoramento do processo ensino-apredizagem e participação
ativa na vida comunitária da escola; Cuidar, preparar e selecionar material didático-pedagógico; Ajudar na execução de programas
de caráter cívico e cultural, visando integrar a escola a comunidade; Participar no desenvolvimento de atividade de assistência ao
educando, no que concerne à saúde, higiene pessoal e coletivo escolar; Zelar pelo material didático-pedagógico à sua disposição;
Ajudar no incentivo a matrícula, senso ou qualquer outra atividade afim; Promover e cuidar do bom nome da unidade escolar em que
serve e no sistema escolar no todo; Promover a educação infantil, primeira etapa de educação básica, tendo como finalidade o
desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social. Tratar da escrituração de diários e
outros papéis de acordo com a s normas da Secretaria Municipal de Educação; Trabalhar em harmonia com especialistas em
educação, visando o desenvolvimento integral do aluno; Elaborar e executar tarefas de avaliação de aprendizagem; Observar e
cumprir a s normas de higiene e segurança do trabalho; Executar tarefas correlatas a critério do supervisor imediato.

Professor de Língua Portuguesa - EJA Elaborar plano de trabalho, de controle e avaliação do rendimento escolar, de recuperação de alunos, de auto aperfeiçoamento,
pesquisa educacional e cooperação no âmbito as escola para aprimoramento do processo ensino-aprendizagem e participação ativa
na vida comunitária da escola; Cuidar, preparar e selecionar material didático-pedagógico; Ajudar na execução de programas de
caráter cívico e cultural, visando integrar a escola a comunidade; Trabalhar em harmonia com especialistas em educação, visando o
desenvolvimento integral do aluno; Participar de cursos de capacitação e de treinamento, bem como de reuniões mediante
convocação de supervisores; Executar tarefas correlatas a critério do supervisor imediato.

Professor de Matemática - EJA Elaborar plano de trabalho, de controle e avaliação do rendimento escolar, de recuperação de alunos, de auto aperfeiçoamento,
pesquisa educacional e cooperação no âmbito as escola para aprimoramento do processo ensino-aprendizagem e participação ativa
na vida comunitária da escola; Cuidar, preparar e selecionar material didático-pedagógico; Ajudar na execução de programas de
caráter cívico e cultural, visando integrar a escola a comunidade; Trabalhar em harmonia com especialistas em educação, visando o
desenvolvimento integral do aluno; Participar de cursos de capacitação e de treinamento, bem como de reuniões mediante
convocação de supervisores; Executar tarefas correlatas a critério do supervisor imediato.

Professor de Língua Estrangeira Inglês - EJA Elaborar plano de trabalho, de controle e avaliação do rendimento escolar, de recuperação de alunos, de auto aperfeiçoamento,
pesquisa educacional e cooperação no âmbito as escola para aprimoramento do processo ensino-aprendizagem e participação ativa
na vida comunitária da escola; Cuidar, preparar e selecionar material didático-pedagógico; Ajudar na execução de programas de
caráter cívico e cultural, visando integrar a escola a comunidade; Trabalhar em harmonia com especialistas em educação, visando o
desenvolvimento integral do aluno; Participar de cursos de capacitação e de treinamento, bem como de reuniões mediante
convocação de supervisores; Executar tarefas correlatas a critério do supervisor imediato.

Professor de Ciências - EJA Elaborar plano de trabalho, de controle e avaliação do rendimento escolar, de recuperação de alunos, de auto aperfeiçoamento,
pesquisa educacional e cooperação no âmbito as escola para aprimoramento do processo ensino-aprendizagem e participação ativa
na vida comunitária da escola; Cuidar, preparar e selecionar material didático-pedagógico; Ajudar na execução de programas de
caráter cívico e cultural, visando integrar a escola a comunidade; Trabalhar em harmonia com especialistas em educação, visando o
desenvolvimento integral do aluno; Participar de cursos de capacitação e de treinamento, bem como de reuniões mediante
convocação de supervisores; Executar tarefas correlatas a critério do supervisor imediato.

Professor de Geografia - EJA Elaborar plano de trabalho, de controle e avaliação do rendimento escolar, de recuperação de alunos, de auto aperfeiçoamento,
pesquisa educacional e cooperação no âmbito as escola para aprimoramento do processo ensino-aprendizagem e participação ativa
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na vida comunitária da escola; Cuidar, preparar e selecionar material didático-pedagógico; Ajudar na execução de programas de
caráter cívico e cultural, visando integrar a escola a comunidade; Trabalhar em harmonia com especialistas em educação, visando o
desenvolvimento integral do aluno; Participar de cursos de capacitação e de treinamento, bem como de reuniões mediante
convocação de supervisores; Executar tarefas correlatas a critério do supervisor imediato.

Professor de História - EJA Elaborar plano de trabalho, de controle e avaliação do rendimento escolar, de recuperação de alunos, de auto aperfeiçoamento,
pesquisa educacional e cooperação no âmbito as escola para aprimoramento do processo ensino-aprendizagem e participação ativa
na vida comunitária da escola; Cuidar, preparar e selecionar material didático-pedagógico; Ajudar na execução de programas de
caráter cívico e cultural, visando integrar a escola a comunidade; Trabalhar em harmonia com especialistas em educação, visando o
desenvolvimento integral do aluno; Participar de cursos de capacitação e de treinamento, bem como de reuniões mediante
convocação de supervisores; Executar tarefas correlatas a critério do supervisor imediato.

Professor de Arte - EJA Elaborar plano de trabalho, de controle e avaliação do rendimento escolar, de recuperação de alunos, de auto aperfeiçoamento,
pesquisa educacional e cooperação no âmbito as escola para aprimoramento do processo ensino-aprendizagem e participação ativa
na vida comunitária da escola; Cuidar, preparar e selecionar material didático-pedagógico; Ajudar na execução de programas de
caráter cívico e cultural, visando integrar a escola a comunidade; Trabalhar em harmonia com especialistas em educação, visando o
desenvolvimento integral do aluno; Participar de cursos de capacitação e de treinamento, bem como de reuniões mediante
convocação de supervisores; Executar tarefas correlatas a critério do supervisor imediato.
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ANEXO II
PROGRAMAS DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA

CARGOS NÍVEL ALFABETIZADO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O PSF (MARILÂNDIA) E PRENDEDOR DE ANIMAIS.

TESTE DE APTIDÃO: Associação de idéias a partir de imagens propostas.

CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA PSF

LÍNGUA PORTUGUESA: TEXTO: Interpretação de texto informativo ou literário. FONÉTICA: fonema e
letra; classificação dos fonemas (vogais, semivogais e consoantes); encontros vocálicos; encontros
consonantais; dígrafos; sílabas; tonicidade das sílabas. ORTOGRAFIA: Emprego das letras maiúsculas
e minúsculas; acentuação gráfica; emprego do hífen. MORFOLOGIA: Famílias de palavras; afixos;
processos de formação de palavras; reconhecimento, emprego, flexões e classificações das classes
gramaticais. SINTAXE: emprego dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da
crase, concordância verbal e nominal.

MATEMÁTICA: Sistema de medida, Sistema métrico decimal, unidade de comprimento, unidades
usuais de tempo, Razões, Proporções, Grandezas direta e inversamente proporcionais, Regra de três
simples e composta, Porcentagem, Juros, Conjuntos Numéricos, MDC e MMC, Equações e inequações
de 1º grau, Sistema de equações, Produtos Notáveis, Fatoração, Razões trigonométricas no triângulo
retângulo.

CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia, Estudos Sociais e Ciências de 1ª a 8ª série.
Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde,
Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil. Conhecimentos básicos de informática
e Internet. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo).

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Ações de educação em saúde na Estratégia de Saúde da Família; A
estratégia de Saúde da Família como reorientadora do modelo de atenção básica à saúde. Conceitos
básicos: endemias, epidemia, pandemias, hospedeiros, reservatórios e vetores de doenças, via de
transmissão de doenças, período de incubação e período de transmissibilidade; Principais doenças
transmitidas por vetores (dengue, filariose, leishmaniose): transmissão, principais sintomas e medidas
preventivas; Principais doenças de veiculação hídrica (cólera, hepatite, febre tifóide, diarréias):
transmissão, principais sintomas e medidas preventivas; Atenção domiciliar: visitas, entrevistas,
coletas de dados, pesquisas; Como proceder em casos identificados de doenças contagiosas; Vacinas -
conceitos, conservação e vias de administração. Dengue, prevenção e combate. Calendário de
vacinação do Ministério da Saúde; Relacionamento com as famílias visitadas; Normas e Diretrizes do
Programa de Agentes Comunitários de Saúde - P.A.C.S.; Trabalho em Equipe; Organização da
demanda e Organização dos métodos e da rotina de trabalho; Mortalidade e morbidade; Educação
sanitária e ambiental. Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Cap. II, Seção II, artigos de 196 a
200, da Saúde. Lei Federal nº 8.080, de 19/09/1990. Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2006. Lei
Federal nº 8.142, de 28/12/1990.

CARGOS DE NÍVEL ENSINO MÉDIO
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AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PSF E AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF

LÍNGUA PORTUGUESA: 1 - Compreensão de texto literário ou informativo. 2 - Conhecimentos
Lingüísticos: Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade.
Morfologia: a estrutura da palavra, formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego
das letras, acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da
oração, as orações no período composto, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal,
ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e antonímia, homografia, homofonia,
paronímia, polissemia.

MATEMÁTICA: Conjuntos; Conjuntos numéricos; Funções; Relações; Função polinominal do 1º e 2º
grau; Função modular; Função exponencial; Função logarítima; Progressões aritméticas e
geométricas; Matrizes; Determinantes; Sistemas Lineares; Análise combinatória; Binômio de Newton;
Conjuntos de números complexos; Polinômios; Trigonometria - Aplicação no triangulo retângulo,
Funções circulares, Relações e identidades trigonométricas, Transformações trigonométricas; Equações
trigonométricas; Inequação trigonométricas; Relações de triângulos quaisquer.

CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à
atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente,
Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e
quantitativo). Conhecimentos básicos de informática e Internet.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PSF: Noções gerais sobre atendimento ao público,
higiene e limpeza, utilização de materiais dentários, saúde bucal e profilaxia, arcadas dentária (adulto
e criança), estrutura do dente, montagem de instrumento clínico, EPI (equipamentos de proteção
individual), anatomia dental, atividade e reação de produtos químicos, Procedimentos preventivos e
restauradores, esterilização e desinfecção, preparo de materiais, Odontologia social e preventiva -
Epidemiologia, métodos preventivos,políticas de saúde e cariologia, Odontologia Social e preventiva,
Paciente infantil, paciente especial  e biogênese  da dentição.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF: Procedimentos básicos da enfermagem. Técnicas, Tipos de
Curativos, Administração de Medicamentos (diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais). Medidas de
controle das doenças transmissíveis; doenças transmissíveis não imunizáveis e parasitárias. Doenças
sexualmente transmissíveis. Doenças transmissíveis imunizáveis. Imunização: Conceito, tipos,
principais vacinas e soros utilizados (indicação, contra indicações, doses, vias de administração, efeitos
colaterais), conservação de vacinas e soros (cadeia de frio). Esterilização: conceito, método de
esterilização. Assistência de enfermagem à mulher no pré-natal. Assistência de enfermagem à criança:
No controle das doenças diarréicas, no controle das infecções respiratórias agudas, no controle das
verminoses. Assistência de enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e sintomas, tratamento e
assistência de enfermagem das patologias: hipertensão arterial, pneumonias, hemorragia digestiva,
diabetes mellitus, acidente vascular cerebral, traumatismos (distenção, entorços e fraturas). Primeiros
Socorros.

CARGOS DE NÍVEL ENSINO MÉDIO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

LÍNGUA PORTUGUESA: 1 - Compreensão de texto literário ou informativo. 2 - Conhecimentos
Lingüísticos: Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade.
Morfologia: a estrutura da palavra, formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego
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das letras, acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da
oração, as orações no período composto, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal,
ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e antonímia, homografia, homofonia,
paronímia, polissemia.

MATEMÁTICA: Conjuntos; Conjuntos numéricos; Funções; Relações; Função polinominal do 1º e 2º
grau; Função modular; Função exponencial; Função logarítima; Progressões aritméticas e
geométricas; Matrizes; Determinantes; Sistemas Lineares; Análise combinatória; Binômio de Newton;
Conjuntos de números complexos; Polinômios; Trigonometria - Aplicação no triangulo retângulo,
Funções circulares, Relações e identidades trigonométricas, Transformações trigonométricas; Equações
trigonométricas; Inequação trigonométricas; Relações de triângulos quaisquer.

CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à
atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente,
Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e
quantitativo). Conhecimentos básicos de informática e Internet.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Constituição Federal, art. 37 ao art. 41(atualizada). Lei nº
8.666/93 (Institui Normas para Licitações e Contratos da Administração Pública). Lei Complementar
Nº.043/2010 (Lei Municipal) Redação oficial. Atas, memorandos, ofícios.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

ADVOGADO, ASSISTENTE SOCIAL, CIRURGIÃO DENTISTA PSF, ENFERMEIRO PARA PSF,
FISIOTERAPEUTA, MÉDICO PSF E PSICÓLOGO.

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto literário ou informativo. Noções gerais e práticas de
gramática.

MATEMÁTICA: Conjuntos; Conjuntos numéricos; Funções; Relações; Função polinominal do 1º e 2º
grau; Função modular; Função exponencial; Função logarítima; Progressões aritméticas e
geométricas; Matrizes; Determinantes; Sistemas Lineares; Análise combinatória; Binômio de Newton;
Conjuntos de números complexos; Polinômios; Trigonometria - Aplicação no triangulo retângulo,
Funções circulares, Relações e identidades trigonométricas, Transformações trigonométricas; Equações
trigonométricas; Inequação trigonométricas; Relações de triângulos quaisquer.

CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à
atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente,
Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e
quantitativo). Conhecimentos básicos de informática e Internet.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ADVOGADO: DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios Fundamentais. Direitos e Garantias
Fundamentais. Organização do Estado. Organização dos Poderes. Defesa do Estado e Instituições
Democráticas. Tributação e Orçamento. Ordem Econômica e Financeira. Ordem Social. Processo
Legislativo; DIREITO ADMINISTRATIVO: Conceito. Objeto. Ramo do Direito Público. Princípios
Básicos da Administração. Princípios de Direito Administrativo. Estado, Governo e Administração
Pública. Organização Administrativa - Órgãos, Cargos e Agentes Públicos. Poderes Administrativos.
Atos Administrativos. Licitação. Contratos Administrativos. Serviços Públicos. Bens Públicos. Limitações
ao Direito de Propriedade. Intervenção na Ordem Econômica. Responsabilidade Civil do Estado.
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Controle da Administração. Improbidade Administrativa. Processo Administrativo. Regimes
Previdenciários; DIREITO TRIBUTÁRIO: Conceito. Receitas Públicas. Despesas Públicas. Os
Precatórios. Orçamento: Despesas e Receitas. Impostos, Taxas, Contribuições. Tarifas. Crédito
Tributário. Obrigação Tributária. Princípios Jurídicos da Tributação: Princípio da Legalidade, Princípio da
Igualdade, Princípio da Progressividade, Princípio da Anterioridade. Conceito de Tributo. Execução
Fiscal. DIREITO CIVIL: Conceito. Pessoas: Personalidade. Pessoa Natural e Pessoa Jurídica. Bens.
Fatos Jurídicos. Ato Jurídico. Negócio Jurídico. Posse e Direitos Reais. Desapropriação; DIREITO
PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição. Ação. Processo. Procedimento. Atos Processuais. Extinção do
Processo sem resolução do mérito e com resolução do mérito. Recursos em Primeira Instância; LEI DE
LICITAÇÃO: Conceito. Objeto. Princípios. Limites e Dispensa. Habilitação. Crimes e Penas.
Administração Pública; Patrimônio público; Direito urbanístico; Direito eleitoral. DIREITO
MUNICIPAL: O Município: posição na Federação Brasileira. Poder de auto-organização: Lei Orgânica
do Município. Poderes do Município. Estatuto Jurídico dos Vereadores; elegibilidade e inelegibilidade;
suspensão e perda de direitos políticos; incompatibilidades; suplência; licença; renúncia; prerrogativas
e direitos. Competência do Poder Legislativo Municipal. Processo legislativo municipal. Competência do
Poder Executivo Municipal. Estatuto jurídico do Prefeito: elegibilidade, inelegibilidade,
incompatibilidades. Atribuições e prerrogativas do Prefeito. Vice- Prefeito: Direitos e Atribuições.
Responsabilidade do Prefeito e dos Vereadores. Infrações político-administrativas.

ASSISTENTE SOCIAL: 1- Ética em Serviço Social. 2- Lei de Regulamentação da Profissão. Lei 8662,
de 7.06.1993. 3- Lei Orgânica da Assistência Social - Lei nº 8742/93. 4- Serviço Social e Políticas
Sociais Públicas e Privadas. 5- O Serviço Social e a Seguridade Social.  6- O Serviço Social -
Assistência e Cidadania. 7- Elaboração de Programas e Serviços Sociais. Gestão Pública e Ética no
Trabalho. 8- Possibilidades e Limites da Prática do Serviço Social em Empresas.  9- A contribuição do
Serviço Social no contexto de uma empresa estatal: o Serviço Social e as áreas de Administração de
RH. 10- Relações de Trabalho, Qualidade de Vida e Saúde do Trabalhador. 11- Fundamentos
Históricos, Teórico-Metodológicos e Pressupostos Éticos da Prática Profissional. 12- A Pesquisa e a
Prática Profissional. 13- A questão da instrumentalidade na profissão. 14- A relação
Empresa/Empregado/Família/Comunidade e o desenvolvimento da sociabilidade humana. 15-
Prevenção e Reabilitação de Doenças. 16- O alcoolismo nas empresas. 17- Controle social na saúde:
Conselhos de Saúde, movimentos sociais, estratégias de organização da sociedade civil, terceiro setor.
18- Distrito Sanitário, territorialização. 19- Epidemiologia e planejamento de ações de saúde. 20-
Programa de Saúde da Família. 21- A Reforma Psiquiátrica no Brasil. A consolidação da LOAS e seus
pressupostos teóricos. O novo re-ordenamento da Assistência Social/SUAS. A política social brasileira e
os programas sociais de transferência de renda na contemporaneidade: Bolsa família, PETI, Casa da
Família etc.

CIRURGIÃO DENTISTA PSF: 1- Cariologia.  2- Doenças da polpa e dos tecidos periapicais. 3-
Distúrbios do desenvolvimento das estruturas bucais e parabucais. 4- Tumores benignos e malignos da
cavidade bucal.  5- Tumores das glândulas salivares.  6- Cistos e tumores de origem odontogênica.  7-
Alterações regressivas dos dentes.  8- Infecções bacterianas, virais e micóticas.  9- Disseminação das
infecções bucais.  10- Lesões físicas e químicas da cavidade bucal.  11- Manifestações bucais das
doenças metabólicas.  12- Doenças do periodonto.  13- Doenças dos nervos e músculos.  14-
Anestesiologia local e controle da dor.  15- Técnicas de anestesia regional e local.  16- Anatomia das
regiões da cabeça e pescoço.  17- Soluções anestésicas.  18- Emergências no consultório. 19- Flúor.
20- Adesão aos tecidos dentários. 21- Radiologia. 22- Oclusão.  23- Periodontia aplicada à dentística.
24- Restaurações diretas e indiretas em dentes posteriores com resinas compostas.  25- Restaurações
diretas em dentes anteriores com resinas compostas.  26- Lesões não-cariosas.  27- Restaurações
adesivas diretas.  28- Facetas diretas com resinas compostas.  29- Restaurações cerâmicas do tipo
Inlay/Onlay.  30- Facetas de porcelana.  31- Restaurações de dentes tratados endodonticamente.  32-
Restaurações em dentes fraturados.  33- Materiais odontológicos.  34- Biocompatibilidade dos
materiais dentários.  35- Materiais de moldagem.  36- Gesso.  37- Resinas para restauração.  38-
Amálgama dental.  39- Cimentos odontológicos.  40- Cerâmicas odontológicas.  41- Materiais de
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acabamento e polimento.  42- Diagnóstico e plano de tratamento em clínica odontológica infantil.  43-
Dor em Odontopediatria.  44- Tratamento nas lesões cariosas em dentes decíduos.  45- Terapia
endodôntica em dentes decíduos.  46- Desenvolvimento da oclusão.  47- Cirurgia bucal pediátrica. 48-
Traumatismo em dentes anteriores.  49- Selantes de fóssulas e fissuras.  50- Doenças infecciosas de
preocupação especial na Odontologia.  51- Avaliação do paciente e proteção pessoal.  52- Princípios de
esterilização e desinfecção.  53- AIDS e a prática odontológica.  54- Controle da infecção cruzada na
prática odontológica. 55- Odontologia preventiva e social, odontopediatria.

ENFERMEIRO: 1. Administração aplicada a enfermagem: gerência e liderança, supervisão e auditoria
- conceito, finalidade e características; administração de recursos materiais e recursos humanos em
enfermagem - generalidades e cálculo de pessoal; exercício profissional, princípios, direitos, deveres,
regulamentação do exercício profissional, entidades de classe, criação e finalidade; 2. Metodologia da
assistência de enfermagem: Sistematização da Assistência em Enfermagem, Exame Físico, Preparo e
Administração de medicamentos/soluções. Processo de Enfermagem. Aspectos Éticos e Legais da
Prática de Enfermagem; 3. Enfermagem em clínica médica: assistência de enfermagem aos clientes
com distúrbios: oncológicos, respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, hematológicos,
gastrointestinais, ortopédicos, gênito-urinários, endócrinos, metabólicos, hidroeletrolíticos e de
locomoção; 4. Enfermagem em clínica cirúrgica: aspectos gerais da assistência de enfermagem
cirúrgica; saúde e enfermagem; conceitos; fatores etiológicos das doenças e métodos de tratamento;
graus de dependência dos pacientes; assistência de enfermagem no pré, trans e pós-operatório; tipos
de cirurgia, principais complicações no pós-operatório imediato dos diversos tipos de cirurgia;
procedimentos de enfermagem no centro de esterilização de materiais; desinfecção e esterilização -
meios e métodos; 6. Enfermagem em emergência: assistência de enfermagem ao cliente em situações
de emergência - parada cardiorespiratória, reanimação cardiopulmonar cerebral; acidente vascular
encefálico; síndrome coronariana aguda; arritmia cardíaca; choque; edema agudo de pulmão; crise
hipertensiva; alterações metabólicas; politraumatismo; traumatismo crânio-encefálico; traumatismo
raqui-medular; traumatismo torácico e traumatismo abdominal; fraturas e entorses; alterações de
comportamento; corpos estranhos; insolação e intermação; desmaio e tontura; convulsão e
inconsciência; queimaduras; afogamento; intoxicação e envenenamento; 7. Enfermagem no pré-
hospitalar: biossegurança; NR32 cinemática do trauma; avaliação da vítima; hemorragias; resgate e
transporte; choque elétrico; emergências respiratórias; protocolo nas emergências abdominais e
traumáticas. Acidente com múltiplas vítimas e desastres: conceito, princípios de controle de cena,
triagem, tratamento e transporte. Suporte Básico de Vida; 8. Enfermagem em saúde pública:
Assistência de enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto-parasitárias, crônico-
degenerativas, e processo de reabilitação; Sistema Único de Saúde (SUS); Pacto pela Saúde,
Programa Nacional de Imunização (PNI); acidentes e violência; DST/AIDS; doenças cardiovasculares;
educação em saúde; Programa de Assistência à Mulher, Criança e do Trabalhador; saúde do idoso; 9.
Enfermagem em Saúde Mental: integração da assistência de enfermagem às novas políticas públicas
de atenção à saúde mental da criança e adulto; 10. Enfermagem na saúde da mulher: câncer de colo
de útero e de mama; ciclo grávido-puerperal; mortalidade materna; assistência ginecológica;
planejamento familiar; humanização do parto e nascimento; assistência de enfermagem no pré-natal,
parto e puerpério; gravidez de risco; emergências obstétricas; 11. Enfermagem em pediatria:
crescimento e desenvolvimento; saúde da criança; saúde do adolescente; assistência de enfermagem
à criança hospitalizada; doenças agudas na infância; prevenção de acidentes na infância; 12.
Enfermagem em neonatologia: assistência de enfermagem ao recém-nato à termo; aleitamento
materno; assistência de enfermagem ao recém-nato de risco; reanimação neonatal;
icterícia/fototerapia; oxigenioterapia; transporte do recém-nato de risco.

FISIOTERAPEUTA: Anatomia e Fisiologia: artrologia e miologia dos membros superiores e inferiores
e do tronco; neuroanatomia; anatomia do sistema respiratório e cardiovascular; neurofisiologia;
fisiologia: respiratória, cardiovascular, articular e do envelhecimento; Avaliação e conduta
fisioterapêutica para as disfunções cardiovasculares (afecções vasculares periféricas crônicas e agudas,
insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana), pneumológicas (doença pulmonar obstrutiva
crônica, afecções pleurais, bronquiectasia, Síndrome de Angústia Respiratória Aguda, insuficiência
respiratória aguda, fibrose cística, traumatismos torácicos, pneumonia e atelectasia), reumatológicas
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(artroses, artrite reumatóide, espondilite anquilosante, lúpus eritematoso sistêmico), geriátricas
(osteoporose, alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento, incontinência urinária), traumato-
ortopédicas (desvios da coluna vertebral, fraturas, luxações, lesões de partes moles, lesões articulares,
complicações osteoarticulares pós-traumáticas: rigidez, distrofia simpático-reflexa, síndrome
compartimental), neurológicas (acidente vascular encefálico, traumatismo raque-medular,
polineuropatias, doenças extra-piramidais, lesões de nervos periféricos e paralisia facial) e
dermatológicas (paciente queimado, úlceras de pressão); Fisioterapia em pré e pós-operatório de
cirurgias torácicas, abdominais e ortopédicas; Fisioterapia em Terapia Intensiva: avaliação
fisioterapêutica e radiológica do tórax, abordagem cinesioterapêutica do aparelho locomotor e do
sistema respiratório, síndrome de imobilismo, noções de assistência ventilatória, monitorização
respiratória e desmame; Fisioterapia Geral - cinesioterapia, eletroterapia, termoterapia, fototerapia.

MÉDICO PSF: Política, Planejamento, Gestão e Gerência em Saúde. Fundamentos  Teóricos e
Estratégias de Intervenção em Saúde Pública. Abordagem Familiar - Fundamentos Teóricos e
Estratégias de Intervenção. Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente. Saúde Mental na Atenção
Primária. Saúde da Mulher, Reprodução e Sexualidade. Atualização Técnica em Assistência ao Parto.
Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso. Cirurgia Ambulatorial. Urgência e Emergência Geral de Adultos
e Pediátrica. Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde preventivo.  Cuidados
com a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool. Princípios de terapia farmacológica.
Radiologia do coração. Princípios de eletrocardiograma. Conduta na insuficiência cardíaca. Abordagem
clínica das arritmias cardíacas supraventriculares. Hipertensão arterial sistêmica. Abordagem clínica da
cardiopatia isquêmica.  Asma brônquica. Pneumonias comunitárias. Cálculos renais. Uropatia
obstrutiva. Cistite e pielonefrite. Gastrite. Úlcera péptica. Distúrbios gastrintestinais funcionais:
síndrome do cólon irritável. Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-cardíaca. Abordagem do paciente
com diarréia. Doença intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino
grosso. Pancreatite. Hepatites virais. Cirrose hepática. Doença da vesícula biliar e dos ductos
biliares. Abordagem das anemias. Leucopenia e leucocitose. Abordagem do paciente com
linfadenopatia e esplenomegalia. Abordagem do paciente com sangramento e trombose. Prevenção de
câncer. Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. Avaliação nutricional. Obesidade.
Dislipidemia. Diabetes mellitus. Hipoglicemia. Hipo e hipertireoidismo. Rinite alérgica. Anafilaxia.
Alergia a picadas de insetos. Alergia medicamentosa.  Reações adversas às drogas e aos alimentos.
Artrite reumatóide. Gota e metabolismo do ácido úrico.  O ombro doloroso. Espondiloartropatias.
Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco intervertebral.  Abordagem clínica do paciente febril.
Tuberculose. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida.  Gripe e
resfriado.  Abordagem clínica das orofaringites agudas. Princípios da prevenção vacinal.  Parasitoses
intestinais. Princípios da antibioticoterapia. Síncope e cefaléias. Acidentes com animais peçonhentos.
Interpretação dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos.

PSICÓLOGO: Teorias e técnicas psicoterápicas e teorias e técnicas psicoterápicas de fundamentação
psicanalítica (infância, adolescência, idade adulta e velhice). O processo psicodiagnóstico e as técnicas
projetivas (infância e adolescência). Modelos de psicoterapia. Aplicações clínicas das psicoterapias.
Avaliação, métodos e técnicas psicoterápicas. Manejo clínico das técnicas psicoterápicas.
Conhecimentos gerais e específicos dos conceitos clínicos e terapêuticos fundamentais na psiquiatria e
na saúde mental. Modelos de Psicologia do Desenvolvimento, Psicanalítico, Piagetiano, Aprendizagem
Social. Cidadania, classes populares e doença mental. Política de saúde mental no Brasil: visão
histórica; Medicina, psiquiatria, doença mental; Epidemiologia social das desordens mentais;
Considerações sobre terapêuticas ambulatoriais em saúde mental; Perspectivas da psiquiatria pós-
asilar no Brasil; Saúde mental e trabalho; A história da Loucura: o modelo hospitalar e o conceito de
doença mental; As Reformas Psiquiátricas; Legislação em Saúde Mental; Nosologia, Nosografia e
psicopatologia: a clinica da Saúde Mental. Articulação entre clínica e reabilitação psicossocial. Projeto
Terapêutico. Multidisciplinariedade. Noções básicas de psicanálise e suas interfaces com a saúde
mental; Psicologia e Educação. Autores sugeridos: 1. CORDIOLI, Aristides V. (org.) e colaboradores.
Psicoterapias e Abordagens Atuais. 2ª ed. Porto Alegre. Artes Médicas, 1998.  2. CUNHA, Jurema
Alcides (org.) e colaboradores. Psicodiagnóstico-R. 4ª ed. rev. Porto Alegre. Artes Médicas, 1993.  3.
OCAMPO, Maria Luísa S. de. ARZENO, Maria Esther García. PICCOLO, Elza Grassano de (org.) e
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colaboradores. O Processo Psicodiagnóstico e as Técnicas Projetivas. 1ª ed. São Paulo, SP. Livraria
Martins Fontes Editora Ltda, 1981. 4. NUNES FILHO, Eustachio Portella. BUENO, Joao Romildo.
NARDI, Antonio Egidio. Psiquiatria e Saúde Mental, Conceitos Clínicos e Terapêuticos Fundamentais. 1ª
ed. São Paulo, SP. Editora Atheneu, 2000.  5. RAPPAPORT, Clara Regina, FIORI, Wagner da Rocha,
DAVIS, Cláudia.  Psicologia do desenvolvimento. Teorias do Desenvolvimento. Conceitos
Fundamentais. Volume 1, 6ª reimpressão. São Paulo. EPU – Editora Pedagógica e Universitária Ltda.
1981.  6. BEZERRA JÚNIOR, Benilton. E Colaboradores. Cidadania e Loucura, Políticas de Saúde Mental
no Brasil. 2ª ed. Petrópolis, RJ. em co-edição com ABRASCO, 1990. História da Psicologia
Moderna. Autor: Schultz, Sydney Ellen; Schultz, Duane P. Editora: Cengage Learning. Freud, a trama
dos conceitos. Autor: Renato Mezan. Editora: Perspectiva Outros livros que abrangem o programa
proposto.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

PEDAGOGO EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROFESSOR DE
LÍNGUA PORTUGUESA – EJA, PROFESSOR DE MATEMÁTICA – EJA , PROFESSOR DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA INGLÊS – EJA, PROFESSOR DE CIÊNCIAS – EJA, PROFESSOR DE GEOGRAFIA –
EJA, PROFESSOR DE HISTÓRIA – EJA, PROFESSOR DE ARTE - EJA.

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto literário ou informativo. Noções gerais e práticas de
gramática.

CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à
atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente,
Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e
quantitativo). Conhecimentos básicos de informática e Internet.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

PEDAGOGO EDUCAÇÃO ESPECIAL: Relação entre escola, Estado e sociedade na história da
educação brasileira. Políticas educacionais brasileiras contemporâneas e legislação correspondente.
Princípios da gestão escolar democrática. Ação do pedagogo na organização do trabalho pedagógico na
escola pública. Aspectos históricos e políticos da formação do pedagogo no Brasil e de sua prática
escolar. Fundamentos da Educação: teorias e concepções pedagógicas. A educação e suas relações
com os campos sócio-econômicos-políticos e culturais. A história institucional da escola pública e seu
compromisso social. A lei 9394/96 face às necessidades históricas da educação brasileira. As diretrizes
curriculares para a educação básica. As relações entre trabalho e educação. Elementos da prática
pedagógica. A organização da escola e as instâncias de decisão colegiada. Os elementos da cultura
escolar: saberes escolares, método didático, avaliação escolar e fundamentos sobre relações coletivas
para o trabalho docente. A construção do projeto político pedagógico da escola. Pedagogia voltada à
autonomia. Pedagogia da presença, do vínculo e do oprimido. Autores sugeridos: ARANHA, M.L. A
filosofia da educação. Rio de Janeiro: ed. Moderna, 1989. BRANDÃO, Z. (org.). A crise dos paradigmas
e educação. São Paulo: ed. Cortez, 1994. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros
Curriculares Nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação
Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros
Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Introdução aos parâmetros
curriculares nacionais Secretaria de Educação Fundamental – Brasília: MEC/SEF, 1998. CANDAU, V. M.
(org.). Didática, currículo e saberes escolares. RJ: DP&A, 2000. DELORS, J. Educação: um tesouro a
descobrir. São Paulo: Cortez Brasília: DF: MEC: UNESCO, 1999. Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Lei N° 9.394, de 20 de Dezembro de 1996 (e atualizações). Estatuto da Criança e do
Adolescente: Lei nº. 80069, de 13 de julho de 1990. 12ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva 2002.
FERREIRA, N. S. C. (Org.). Supervisão educacional para uma escola de qualidade: da formação à ação.
2. ed. São Paulo: Cortez, 2000. Supervisão Educacional: uma reflexão crítica. Petrópolis: Vozes, 1985.
Gestão da Educação: impasses, perspectivas e compromissos. São Paulo: Cortez, 2001. FREIRE, P.
Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 7ªed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA /MG
Edital de Abertura de Processo Seletivo nº 01/2013

PMI– Edital 01/201322

GADOTTI, M. Autonomia da escola: princípios e propostas. São Paulo: Cortez, 2000. GADOTTI, M.
Escola cidadã. São Paulo: Cortez, 1992GANDIM, D. Temas para um projeto político pedagógico. 6ª ed.
Petrópolis: Vozes, 1999. GANDIN, D. A prática do planejamento participativo. Petrópolis: Vozes, 1994.
GEMERASCA, M. P.; GANDIM, D. Planejamento participativo na escola: o que é e como se faz. 3ª ed.
São Paulo. Loyola, 2004. GRINSPUN, M. (org.). Supervisão e orientação educacional – perspectivas de
integração na escola. São Paulo: Cortez, 2005. HADJI, C. Pensar e agir em educação. Porto Alegre:
Artmed, 2001. HOFFMANN, J. M. L. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à
universidade. 19ª ed. Porto Alegre: Educação & Realidade, 1993. LIBÂNEO, J.C. Didática. São Paulo:
Cortez, 1991. Organização e Gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: Alternativa, 2004. LÜCK, H.
Ação integrada – administração, supervisão e orientação educacional. Petrópolis: Vozes, 1981. LÜCK,
H. A gestão participativa na escola. Petrórpolis: Vozes, 2006. LUCKESI, C.C. Avaliação da
aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 2005. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1994.
MOREIRA, A. F. Currículos e Programas no Brasil. São Paulo: Papirus,1990. MORIN, E. Os sete saberes
necessários à Educação do Futuro. São Paulo. Ed. Cortez, 2000. PERRENOUD, P. THURLER, M. As
competências para ensinar no século XXI. Porto Alegre: Artmed, 2002. RANGEL, Mary. (orgs). Nove
olhares sobre a supervisão. Campinas (SP): Papirus, 2004. VASCONCELLOS, C. Coordenação do
trabalho pedagógico: do projeto político-pedagógico ao cotidiano na sala de aula. São Paulo: libertad,
2002. VASCONCELLOS, C. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-
pedagógico. São Paulo: libertad, 2000. ZABALA, A. A prática educativa - como ensinar. Porto Alegre:
Artmed, 1998.

PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL: Princípios Metodológicos de Educação; Responsabilidades do
poder público na educação; A avaliação de rendimento escolar, estratégicas e observações;  Educação
e a s Tendências pedagógicas na construção coletiva da comunidade escolar; Atendimento à
diversidade no desenrolar do currículo voltado para a inclusão escolar; A Pré-escola no Brasil:
Histórico; Objetivos e funções; Situação atual; Princípios Metodológicos da Educação Infantil;
Processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança; Linguagem e alfabetização: caminho para a
leitura e a escrita; Exercícios do profissional docente: direitos e deveres; Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil: Introdução; Formação Pessoal e Social; Alfabetização e letramento:
pressupostos teóricos e implicações pedagógicas no cotidiano escolar. O ensino da língua portuguesa
na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental: discussões atuais (linguagem, língua,
interação e enunciação). O desenvolvimento da oralidade no cotidiano escolar: capacidades e
estratégias metodológicas. A prática da leitura: objetivos e finalidades da leitura; aspectos
indispensáveis à compreensão na leitura do texto; relação leitor/autor; diversidade textual e a prática
pedagógica (tipologia, suportes e gêneros textuais). A prática de produção de texto: condições de
produção; finalidade da produção de texto; ortografia; revisão textual. A apropriação do sistema de
escrita no cotidiano escolar: capacidades e estratégias metodológicas. O trabalho com a literatura. -
Fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos e históricos da educação: Concepções filosóficas da
educação; Relação entre educação, sociedade e cultura; A escola como instituição social; Teorias do
desenvolvimento e da aprendizagem; Psicologia da Educação; - Fundamentos didático-metodológicos
da Educação: Tendências pedagógicas na prática escolar; Planejamento, metodologia e avaliação do
processo ensino/aprendizagem; Projeto Político Pedagógico; Escola Cidadã. - Ensino e aprendizagem
de questões sociais; Linguagem na escola; História da Educação; Pedagogia da inclusão; A relação
professor/aluno; Conhecimento sobre ciclos de formação; Estrutura e funcionamento do ensino de 1º
grau; Reorganização do Ensino; Democratização do ensino; Avaliação; Planejamento Participativo. -
Fundamentos legais da Educação: Constituição Federal de 1988 (Atualizada): Título VIII, Capítulo III,
Seção I - Da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei nº 9.394/96); Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica; Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90); Lei 10.172/2001 – Plano Nacional de Educação.
Financiamento da Educação. Bibliografia sugerida: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
Lei nº 8.069/90. Constituição da República Federativa do Brasil – Capítulo III: Da Educação, da
Cultura e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais – Pluralidade Cultural e Orientação Sexual.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: Um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. Rio de
Janeiro. Paz e Terra, 1.992. 14 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia
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da Educação. São Paulo. Cortez, 1.994. GADOTTI, Moacir. Educação e Poder: Introdução à Pedagogia
do conflito. 6ª edição.  São Paulo.  Cortez – Autores Associados, 1985. DALMÁS, Ângelo.
Planejamento Participativo na Escola: Elaboração, Acompanhamento e Avaliação. 5ª Edição. Editora
Vozes. Petrópolis, 1977. PERRENOUD, Philippe. 10 Novas Competências para Ensinar. Tradução:
Patrícia C. Ramos.  Porto Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 2000. PERRENOUD, Philippe.
Avaliação – Excelência à Regulação das Aprendizagens entre duas Lógicas. Tradução: Patrícia C.
Ramos.  Porto Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 2000. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia
da Educação. São Paulo: Cortez, 1994.__. História da Educação. São Paulo: Moderna, 1989.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 1985. GADOTTI, Moacir.
Escola cidadã. 4 ed. São Paulo: Cortez, 1995. GANDIN, Danilo. A prática do planejamento
participativo. 7 ed. Petrópolis: Vozes, 1999. KRUPPA, Sônia Maria Portella. Sociologia da Educação.
São Paulo: Cortez, 1994. PIMENTA, Selma Garrido. De professor, pesquisa e didática. Campinas:
Pairus, 2002. SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze
teses sobre educação e política. 21 ed. São Paulo: Cortez, 1989. VEIGA, Ilma A. (Org.) Projeto
político-pedagógico da escola. Campinas: Papirus, 1995. FERREIRO, Emília. Com todas as letras. São
Paulo: Cortez, 1997. FERREIRO, Emilia. Alfabetização em processo. Porto Alegre: Artmed, 1999.
FERREIRO, Emilia & DURAN, Marilia Claret Geraes. Uma concepção do desenvolvimento da escrita na
criança. São Paulo: Vozes, 2009. GOODMAN, M. Yetta ZABALA, Antoni. A prática educativa: como
ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. E outros livros que abrangem o programa proposto.

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA – EJA: Textos: compreensão de textos de diversos gêneros.
O trabalho com o texto: Língua falada e língua escrita; Norma culta e língua coloquial; As funções da
linguagem; Texto narrativo; Texto descritivo; Texto dissertativo; O gênero poético e as figuras de
linguagem; O processo de leitura de textos: inferências socioculturais. Fonética - fonologia: Fonemas
(vogais, consoantes e semivogais); Encontros vocálicos, consonantais e dígrafos; Sílabas. Ortografia:
Correção ortográfica; Divisão silábica. Morfologia: Estrutura e formação de palavras; Morfemas, afixos;
Processos de formação de palavras; Classes gramaticais: identificação, classificações e emprego.
Sintaxe: Frase, oração e período; Período simples - termos da oração: identificação, classificações e
emprego; As orações no período composto: identificação, classificações e emprego; Sintaxe de
concordância verbal e nominal; Sintaxe de regência nominal e verbal; A ocorrência da crase; Emprego
dos sinais de pontuação.

PROFESSOR DE MATEMÁTICA – EJA: 1. Linguagem básica dos conjuntos: Os conjuntos dos
números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações fundamentais: adição, subtração,
multiplicação e divisão; Potências de expoentes racionais. Radiciação. A reta numérica. Propriedades
específicas de cada um desses conjuntos: Naturais: múltiplos e divisores, fatoração, máximo divisor
comum e mínimo múltiplo comum. Inteiros: múltiplos e divisores. Representação decimal dos números
racionais e reais. 2. Linguagem algébrica: Equações e Inequações- Equações do 1º e do 2º graus.
Raízes de produtos de polinômios do 1o e do 2o graus. Sistemas de equações do 1º grau, com duas
variáveis. Inequações produto e quociente, envolvendo polinômios do 1º e 2º graus. Razões e
Proporções- Proporcionalidade. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente
proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem, juros e descontos simples. Taxas
compostas de juros e de desconto. Cálculo Algébrico-Operações com expressões algébricas.
Identidades algébricas notáveis. Polinômios. Operações. Funções: Funções do 1o e do 2o graus.
Raízes. Estudo de sinais. Gráficos. Gráfico de uma função real de variável real: intervalos de
crescimento e/ou decrescimento, raízes, pontos de máximo/mínimo e variação de sinais da função.
Matrizes - Matriz genérica, matriz quadrada, triangular, diagonal, identidade, nula, transposta e
inversa. Igualdade e operações de matrizes Sistemas lineares: Equações lineares, sistemas de
equações lineares e escalonamento. 3. Linguagem Estocástica: Noções de análise combinatória e
probabilidade -Problemas que podem ser resolvidos via listagens, diagrama de árvore ou pela
utilização do Princípio Fundamental da Contagem. Probabilidade de um evento em um espaço amostral
finito. Binômio de Newton. Triângulo de Pascal. Tratamento da Informação - Interpretação e utilização
de dados apresentados em tabelas e/ou gráficos (segmentos, coluna, setores). Média aritmética e
ponderada. 4. Linguagem geométrica: Geometria plana - Posição de retas no plano. Teoremas de
Pitágoras e Tales. Polígonos. Polígonos regulares. Perímetro. Ângulos internos e externos. Congruência
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e semelhança de triângulos. Quadriláteros. Tipos, propriedades, perímetros e áreas. Circunferência e
disco. Propriedades, perímetro e área. Ângulos na circunferência. Relações métricas e trigonométricas
em triângulos retângulos. Áreas e perímetros de triângulos. Geometria sólida: Volumes de sólidos.
Áreas total e lateral de figuras tridimensionais. Figuras tridimensionais e suas planificações. 5.
Fundamentos da matemática: História e conteúdos conceituais específicos da matemática. 6.
Matemática e ensino. Diferentes práticas pedagógicas no ensino da matemática.

PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA INGLÊS – EJA: Leitura e compreensão de textos de fontes
variadas; Conteúdos Lingüísticos: Plural de substantivos; Formação de palavras: prefixos e sufixos;
Adjetivos e Advérbios; Pronomes; Conjunções; Preposições; Tempo Verbal; Verbos auxiliares modais;
Condicional; Discurso Direto e Indireto; Voz Passiva; Genitive Case; Tag Questions; Ensino-
aprendizagem da língua estrangeira.

PROFESSOR DE CIÊNCIAS – EJA: 1. Citologia: A química da célula: substâncias orgânicas e
inorgânicas - papel biológico e importância na preservação da vida; A vida nas células: membrana
celular, citoplasma e núcleo (divisão celular); Metabolismo celular: energia e controle. 2. Histologia:
Animal e vegetal. 3. Fisiologia Humana (órgãos e funções vitais): Nutrição e digestão; Respiração;
Circulação; Excreção; Sistemas integradores: glândulas endócrinas e sistema nervoso; Órgãos dos
sentidos. 4. A continuidade da vida: Formas de reprodução e fecundação; Reprodução humana,
métodos anticoncepcionais, DST e AIDS; Intervenções humanas na área da reprodução: bebê de
proveta, clonagem. 5. A diversidade dos seres vivos: Classificação dos seres vivos; Características
gerais dos vírus, bactérias, protozoários, fungos e algas; Importância ecológica e econômica das
bactérias, algas e fungos; Características gerais, anatomia e fisiologia comparadas dos metazoários;
Doenças de alta incidência ou de surtos epidêmicos causadas por vírus, bactérias, helmintos e
protozoários; Características morfológicas, fisiológicas e adaptativas das plantas. 6. Hereditariedade:
Composição, estrutura, duplicação e importância do estudo do DNA; Código genético e mutação; Leis
de Mendel; Grupos sanguíneos: sistema ABO (Alelos múltiplos) e Fator Rh; Heranças autossômicas e
ligadas ao sexo. 7. Evolução: Origem da vida; Teoria e evidências da evolução; Mecanismos de
especiação. 8. Ecologia: Habitat e nicho ecológico: Cadeias e teias alimentares; Ciclos biogeoquímicos
(água, carbono e nitrogênio); Relações entre os seres vivos. Adaptações morfológicas e fisiológicas;
Ecossistemas brasileiros; Interferência do homem no ambiente: poluição da água, do ar e do solo. 9.
Noções de Química: Importância da química em nossa vida; Propriedades da matéria; Estados físicos e
mudanças de estado físico da matéria; Elementos químicos: Nomenclatura dos elementos químicos
principais; Substâncias puras simples e compostas. Misturas homogêneas e heterogêneas. Métodos de
separação. Estrutura atômica da matéria - constituição dos átomos. Ligações químicas iônicas e
covalentes. Reações químicas: equações químicas - balanceamento e classificação. Funções químicas:
distinção entre ácidos, bases, óxidos e sais. Termoquímica: Calor e temperatura: conceito e
diferenciação; Transmissão de calor: condução, convecção e radiação; Produção de energia pela
queima de combustíveis fósseis e álcool. Impactos sobre o meio ambiente. 10. Noções de Física:
Óptica: Propagação, refração e reflexão da luz; Cor de um objeto; Olho humano: alterações que levam
à miopia e hipermetropia; Lentes: aplicação. Relação trabalho-energia. Energia cinética e potencial.
Eletricidade: A formação de raios e relâmpagos na atmosfera; Circuito elétrico simples. Corrente
elétrica; Cuidados com a eletricidade; O movimento e suas causas: Influência do referencial na
velocidade e trajetória; Movimentos sem aceleração e com aceleração constante: interpretação de
gráficos. Relação entre força, massa e aceleração. Forças de ação e reação. Som: qualidades
fisiológicas do som. Consequências da poluição sonora. 11. Nosso planeta: Regiões e estrutura da
Terra. Composição da crosta terrestre. Solo: Formação, componentes e tipos de solo. Doenças
transmitidas através do solo. Fatores que prejudicam o solo. Erosão. Água: Composição, estados
físicos e mudanças de estado físico. Propriedades da água: pressão, princípio dos vasos comunicantes,
flutuação de objetos na água e dissolução de substâncias. Doenças transmitidas através da água. Ar:
Atmosfera. Propriedades e componentes do ar. Pressão atmosférica. Doenças transmitidas através do
ar.

PROFESSOR DE GEOGRAFIA – EJA: Geografia Geral: Noções de cartografia; A produção do espaço
geográfico e suas transformações no século XX e início do século XXI; As grandes paisagens naturais
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do globo terrestre; Aspectos da população mundial; Os sistemas socioeconômicos; O desenvolvimento
e o subdesenvolvimento; A Globalização, a nova ordem mundial e as tendências do século XXI; O meio
ambiente e o ser humano – conservação, degradação e preservação ambiental; Geografia do Brasil: A
produção do espaço geográfico brasileiro e suas transformações; As características geológico-
geomorfológicas, climáticas e fitogeográficas do Brasil; Os domínios morfoclimáticos do Brasil; Regiões
brasileiras: da compartimentação político-administrativa às regiões geoeconômicas
(macroeconômicas); População brasileira: formação, dinâmica e estruturas; A questão fundiária e
agrícola no Brasil; Industrialização e urbanização no Brasil; As questões ambientais no Brasil. Ensino
de geografia.

PROFESSOR DE HISTÓRIA – EJA: 1. A expansão européia e as Américas (séc. XV-XVIII): O
contexto social e cultural europeu no momento da expansão marítima (Crise, Renascimento e
Reforma); A península Ibérica e o movimento da expansão; A presença européia nas Américas e na
África; O projeto colonial português na América portuguesa e as realidades da colonização; Escravidão
e liberdades; Os povos indígenas. 2. América-Europa: alterações das relações e movimentos de
ruptura (séc. XVIII-XIX); O Iluminismo, revoluções liberais (Francesa e Americana); Crise do sistema
colonial na América portuguesa; Afirmação da economia capitalista: a Revolução Industrial e as
transformações sociais e políticas na Europa ocidental; A emancipação das treze colônias inglesas da
América do Norte; A corte portuguesa no Brasil e as singularidades do processo de independência; A
construção dos Estados nacionais na América Latina. 3. O Brasil no século XIX; O estabelecimento da
monarquia no Brasil: a montagem da estrutura de poder e as continuidades e mudanças no plano
econômico e social; A construção da identidade nacional: "branqueamento"; Liberalismo e escravidão
no Brasil; O Império e o ideal de modernidade: industrialização; Crises internas e conflitos externos:
os caminhos da construção da república. 4. O Brasil Republicano e o Mundo Contemporâneo (séculos
XX e XXI); Primeira República e o sistema político oligárquico; Transformações econômicas, sociais e
culturais no Brasil da Primeira República: Processos de urbanização e industrialização no Brasil;
Conjunturas internacionais: a I Grande Guerra Mundial, a Revolução Russa, totalitarismo, o fascismo,
a II Guerra Mundial, Guerra Fria e as repercussões na América Latina; O golpe de 1964 e o regime
militar no Brasil; Resistências e experiências de cidadania no Brasil republicano; Conflitos no mundo
contemporâneo: movimentos de independência das colônias africanas e asiáticas na segunda metade
do século XX e as suas repercussões no mundo atual; O mundo muçulmano e fundamentalismo
religioso no mundo atual. 5. Apropriações didático-pedagógicas dos procedimentos de produção do
conhecimento histórico: História e historiografia; A Escola dos Annales, abordagens historiográficas; O
marxismo e sua revisão na análise historiográfica; o trabalho com as múltiplas temporalidades e
espacialidades e com a relação presente, passado e futuro. 6. Educação Histórica na perspectiva da
educação para a cidadania: pluralidade cultural e o aprendizado do respeito às diferenças; educação
patrimonial e cidadania; usos sociais da História: leitura e interpretação da produção e da reelaboração
de discursos e imagens através do tempo. ENSINO DE HISTÓRIA: Características e funções da História
como disciplina curricular no Ensino Fundamental: A cidadania no currículo escolar de História. A
história local, a educação patrimonial e a identidade cultural. Projetos de trabalho pedagógico:
interdisciplinaridade e transversalidade. Pesquisa e produção do conhecimento histórico. Novas fontes,
linguagens, recursos e estratégias no ensino de história.

PROFESSOR DE ARTE – EJA: 1.Objetivos gerais e específicos de Arte; 2.Critérios de Avaliação na
disciplina; 3.Fundamentos das Artes Visuais e seus elementos sintáticos; 4.Fundamentos da Música;
5.Fundamentos da Dança; 6.Fundamentos do Teatro; 7.História da Arte Universal; 8.História da Arte
Brasileira. 9.Histórico do ensino das artes no Brasil e suas perspectivas atuais. 10.Critérios para
seleção de conteúdos no ensino das artes. 11.Organização do tempo e do espaço na prática do ensino
das artes. 12.Critérios para avaliação no ensino das artes. Autores Sugeridos: BARBOSA, Ana Mae T.
B. A imagem no ensino da arte. São Paulo: Perspectiva, 2005. BRASIL, SEF/MEC. Parâmetros
Curriculares Nacionais: ARTE. Brasília, MEC,1998. BENNET, R. Uma breve história da música. 3.ed. Rio
de Janeiro: Zahar, 1986. FONTERRADA, Marisa T. O. De tramas e fios: um ensaio sobre música e
educação. São Paulo: UNESP, 2005. GOMBRICH, E. H. A história da arte. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
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JAPIASSU, Ricardo. Metodologia do ensino de teatro. Campinas: Papirus, 2001. OSTROWER, Fayga.
Universos da arte. Rio de Janeiro: Campus, 1996. SPOLIN, Viola 1992. Improvisação para o teatro.
São Paulo: Perspectiva, 1992. SEE/MG. Proposta Curricular. Arte. Educação Básica, 2005 – CBC. E
outros livros didáticos que abrangem o programa proposto.


