
 
PROCESSO SELETIVO N° 001/2014 

EDITAL Nº 02.001/2014 
 
O Município de Mariópolis, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Mario Eduardo Lopes Pau-
lek  que, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, a Comissão 
Organizadora do Processo Seletivo designada pela Portaria n° 002/2014 de 06 de janeiro de 2014, reso lve tornar 
público a retificação do Edital nº 01.001/2014. 
 
 

ONDE SE LÊ: 
1 – DOS CARGOS, VAGAS, JORNADA DE TRABALHO, VENCIME NTOS E HABILITAÇÃO.  
1.1 – Encontram-se abertos, para preenchimento das vagas mediante PROCESSO Seletivo, os cargos abaixo relacionados: 

Denominação do Cargo N.º 
Vagas 

Vagas  
PNE* 

Carga  
Horas 

Semanal 

Vencimento  
Mensal 

R$ 
Escolaridade Mínima 

PPRROOFFEESSSSOORR  EENNSSIINNOO  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  1166  01 20 R$ 825,40 

Ensino médio completo, na modalidade normal 
(magistério) ou licenciatura plena ou normal superior 
com habilitação para educação infantil e séries inici-
ais. 

 
5. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  
O Processo Seletivo compreenderá as seguintes etapas: 
b) Segunda etapa:  Prova de títulos  de caráter apenas classificatório, a ser aplicada ao cargo de Professor Ensino 
Fundamental.  
 
5.5 – DA PROVA DE TÍTULOS 
5.5.1 – Para os candidatos ao cargo de Professor Ensino Fundamental, haverá prova de títulos conforme quadro a-
baixo. 
 
 

LEIA-SE: 
1 – DOS CARGOS, VAGAS, JORNADA DE TRABALHO, VENCIME NTOS E HABILITAÇÃO.  
1.1 – Encontram-se abertos, para preenchimento das vagas mediante PROCESSO Seletivo, os cargos abaixo relacionados: 

Denominação do Cargo N.º 
Vagas 

Vagas  
PNE* 

Carga  
Horas 

Semanal 

Vencimento  
Mensal 

R$ 
Escolaridade Mínima 

PPRROOFFEESSSSOORR  EENNSSIINNOO  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  1100  01 20 R$ 825,40 

Ensino médio completo, na modalidade normal 
(magistério) ou licenciatura plena ou normal superior 
com habilitação para educação infantil e séries inici-
ais. 

PPRROOFFEESSSSOORR  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  0022   20 R$ 825,40 Ensino superior (licenciatura) em Educação física. 
PPRROOFFEESSSSOORR  DDEE  AARRTTEESS  0022   20 R$ 825,40 Ensino superior (licenciatura) em Artes. 

PPRROOFFEESSSSOORR  DDEE  IINNGGLLÊÊSS  0022   20 R$ 825,40 Ensino superior (licenciatura) em letras - português 
inglês e/ou letras- inglês reconhecido pelo MEC.  

 
5. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  
O Processo Seletivo compreenderá as seguintes etapas: 
b) Segunda etapa:  Prova de títulos  de caráter apenas classificatório, a ser aplicada ao cargo de Professor Ensino 
Fundamental, Professor de Educação Física, Professor de Artes e Professor de Inglês. 
 
5.5 – DA PROVA DE TÍTULOS 
5.5.1 – Para os candidatos ao cargo de Professor Ensino Fundamental, Professor de Educação Física, Professor de 
Artes e Professor de Inglês, haverá prova de títulos conforme quadro abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Acrescenta-se o conteúdo programático específico para os cargos abaixo: 
 
PPRROOFFEESSSSOORR  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA 
História da Educação Brasileira. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. O atual sistema 
educacional brasileiro: LDB; dever do estado em relação à educação infantil. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planeja-
mento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Tendências 
educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador. A interdisciplina-
ridade e a transdisciplinaridade no processo de ensinar a aprender. O planejamento em educação. Avaliação Escolar. Avaliação na educação in-
fantil. Inclusão escolar. Educação Étnico-racial: ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Gestão escolar democrática e participativa. 
Noções de desenvolvimento infantil. O lúdico e os jogos na educação infantil. Concepção de alfabetização, leitura e escrita. A importância da litera-
tura infantil na infância. Adaptação da criança na creche. Direitos da criança e do adolescente. Os direitos fundamentais da criança: saúde, prote-
ção, educação, lazer e esporte. Ética no trabalho docente. Doenças comuns no cotidiano escolar. Noções de primeiros socorros. A Educação Físi-
ca e a interdisciplinaridade no contexto do Ensino Fundamental e Médio. Fundamentos da Educação Física;  Histórico da Educação Física;  Fun-
ção Social da disciplina de Educação Física; Desenvolvimento Humano.  Os elementos da pratica pedagógica na Educação física (elementos me-
todológicos de trabalho). Noções básicas de regras do atletismo e esportes coletivos. Constituição Federal de 1988 (arts 205 a 217). 

 
PPRROOFFEESSSSOORR  DDEE  AARRTTEESS  
História da Arte. A Arte-Educação no Brasil. Diversidade cultural no ensino das Artes Visuais. As abordagens metodológicas no ensino das Artes 
Visuais. O uso das imagens no ensino das Artes Visuais. Cultura afro-brasileira, africana e indígena. A educação musical no contexto atual. O en-
sino de música na educação básica. Pressupostos metodológicos do ensino de música.  Música e sociedade.  A diversidade cultural no ensino de 
música.  História da música: da antiguidade aos tempos atuais.  Arte e Artesanato. Arte e meio ambiente. Elementos Visuais.  Contextualização, 
fruição e o fazer artístico. História do Teatro: da antiguidade aos tempos atuais. Pressupostos metodológicos do ensino do Teatro.  O Teatro como 
produto cultural e apreciação estética.  Linguagem cênica. elementos formais, formas teatrais.  O ensino do teatro na Educação Básica. História da 
dança: das primeiras manifestações aos dias atuais. Aspectos culturais, sociais e históricos das diferentes formas de dança: erudita, popular, fol-
clórica, antiga e contemporânea. Estrutura e funcionamento do corpo e os elementos que compreendem seu movimento. Pressupostos metodoló-
gicos do ensino da dança.  
 
PPRROOFFEESSSSOORR  DDEE  IINNGGLLÊÊSS  
História da Educação Brasileira. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. O atual sistema 
educacional brasileiro: LDB; dever do estado em relação à educação infantil. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planeja-
mento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Tendências 
educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador. A interdisciplina-
ridade e a transdisciplinaridade no processo de ensinar a aprender. O planejamento em educação. Avaliação Escolar. Avaliação na educação in-
fantil. Inclusão escolar. Educação Étnico-racial: ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Gestão escolar democrática e participativa. 
Noções de desenvolvimento infantil. O lúdico e os jogos na educação infantil. Concepção de alfabetização, leitura e escrita. Distúrbios e transtor-
nos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e  TDAH). A importância da literatura infantil na infância. Adaptação da 
criança na creche. Direitos da criança e do adolescente. Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, educação, lazer e esporte. Ética no 
trabalho docente. Constituição Federal de 1988 (arts 205 a 217).  

 
Os candidatos que efetivaram sua inscrição para o c argo de Professor Ensino Fundamental que desejam al te-
rar sua inscrição para um dos cargos oferecidos nes te Edital (Professor de Educação Física, Professor de 
Artes ou Professor de Inglês), deverão protocolar r equerimento de alteração de cargo na Prefeitura Mun icipal 
de Mariópolis, PR, até o dia 23 de janeiro de 2014,  conforme anexo únicos deste Edital. 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Município de Mariópolis, Estado do Paraná, em 17 de janeiro de 2014. 

 
 

Mario Eduardo Lopes Paulek  
Prefeito Municipal 

 
 

Sandro Ferreira Silveira 
   Presidente da Comissão Especial de Concurso Público e Teste Seletivo 



 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2014 

 
 

EDITAL nº 02.001/2014 
ANEXO ÚNICO 

 
 
 

REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE CARGO 
 

 

Solicito alteração de cargo no Processo Seletivo nº 01.01/2014, conforme  declarado a seguir: 
 
 

Nome do candidato: 

Registro Geral (RG):                                  órgão expedidor:                         CPF: 

E-mail: Telefone: (         )  

Cargo ATUAL:                                             Nº de Inscrição no concurso: 

CARGO DESEJADO:  (  ) Professor de Educação Física    (   ) Professor de Artes   (  ) Professor de Ing lês 

 

 

 
Mariópolis, PR, ____ de janeiro de 2014. 

 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 


