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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02 

 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº: 03/2013 

 

 O Prefeito do Município de Amparo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público o presente edital de retificação do 

Edital nº 03/2013 do Concurso Público, conforme segue: 

 

1. Anexo IV –  4 – Prova – Conhecimentos Específicos 

 

ONDE SE LÊ: 

 

Professor Adjunto de Educação Básica – PAEB 

I - CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 01 - Projeto Político Pedagógico (caracterização, 

elaboração e execução); 02 - Colegiado Escolar (composição, atribuições e participação dos 

segmentos); 03 - A relação escola, comunidade e família 04 - O trabalho escolar e o processo de 

inclusão; 05 - A contextualização dos currículos (interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e 

multidisciplinaridade); 06 - Os processos e os instrumentos de avaliação da aprendizagem; 07 - 

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

na Alfabetização; 09 – Referencial Curricular Nacional Volumes 1, 2 e 3; A criança e a 

Educação Infantil, A cultura da infância e a cultura infantil: concepção de infância e de educação 

infantil. Construindo identidades nas interações: conhecendo a criança. , A ludicidade como 

dimensão humana. Educação Infantil: todo cuidado educa e toda educação cuida. Fundamentos 

da Educação Infantil: as contribuições da filosofia, da antropologia, da sociologia e da 

psicologia. A formação do professor de crianças de 0 a 5 anos. Políticas Públicas da Educação 

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

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

Diferença. A organização dos tempos e espaços na Educação Infantil. A Educação Infantil e a 

família Atores e Protagonistas. Constituição da República Federativa do Brasil  - promulgada a 

05 de outubro de 1988 – artigos 5º, 7º ao 41, 205 ao 214 e 227 ao 229. Lei Federal nº. 9394/ 96 – 

Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal nº. 8069/ 90 – Dispõe sobre 

o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parecer CNE / CEB nº. 20/2009 e Resolução CNE / 

CEB nº. 05/2009 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Parecer CNE / 

CP nº. 03/04 e Resolução CNE / CP nº. 01/04 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana. 

 

Professor Adjunto de Educação Básica – PAEB 

I - CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 01 - Projeto Político Pedagógico (caracterização, 

elaboração e execução); 02 - Colegiado Escolar (composição, atribuições e participação dos 

segmentos); 03 - A relação escola, comunidade e família 04 - O trabalho escolar e o processo de 

inclusão; 05 - A contextualização dos currículos (interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e 

multidisciplinaridade); 06 - Os processos e os instrumentos de avaliação da aprendizagem; 07 - 

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

na Alfabetização; 09 – Referencial Curricular Nacional Volumes 1, 2 e 3; A criança e a 

Educação Infantil, A cultura da infância e a cultura infantil: concepção de infância e de educação 

infantil. Construindo identidades nas interações: conhecendo a criança. , A ludicidade como 
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dimensão humana. Educação Infantil: todo cuidado educa e toda educação cuida. Fundamentos 

da Educação Infantil: as contribuições da filosofia, da antropologia, da sociologia e da 

psicologia. A formação do professor de crianças de 0 a 5 anos. Políticas Públicas da Educação 

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

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

Diferença. A organização dos tempos e espaços na Educação Infantil. A Educação Infantil e a 

família Atores e Protagonistas. Constituição da República Federativa do Brasil  - promulgada a 

05 de outubro de 1988 – artigos 5º, 7º ao 41, 205 ao 214 e 227 ao 229. Lei Federal nº. 9394/ 96 – 

Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal nº. 8069/ 90 – Dispõe sobre 

o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parecer CNE / CEB nº. 20/2009 e Resolução CNE / 

CEB nº. 05/2009 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Parecer CNE / 

CP nº. 03/04 e Resolução CNE / CP nº. 01/04 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana. 

 

Professor Auxiliar do Desenvolvimento Infantil – PADI 

I - CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 01 - Projeto Político Pedagógico (caracterização, 

elaboração e execução); 02 - Colegiado Escolar (composição, atribuições e participação dos 

segmentos); 03 - A relação escola, comunidade e família 04 - O trabalho escolar e o processo de 

inclusão; 05 - A contextualização dos currículos (interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e 

multidisciplinaridade); 06 - Os processos e os instrumentos de avaliação da aprendizagem; 07 - 

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

na Alfabetização; 09 – Referencial Curricular Nacional Volumes 1, 2 e 3; A criança e a 

Educação Infantil, A cultura da infância e a cultura infantil: concepção de infância e de 

educação infantil. Construindo identidades nas interações: conhecendo a criança. , A ludicidade 

como dimensão humana. Educação Infantil: todo cuidado educa e toda educação cuida. 

Fundamentos da Educação Infantil: as contribuições da filosofia, da antropologia, da sociologia 

e da psicologia. A formação do professor de crianças de 0 a 5 anos. Políticas Públicas da 

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

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

Diferença. A organização dos tempos e espaços na Educação Infantil. A Educação Infantil e a 

família Atores e Protagonistas. Constituição da República Federativa do Brasil  - promulgada a 

05 de outubro de 1988 – artigos 5º, 7º ao 41, 205 ao 214 e 227 ao 229. Lei Federal nº. 9394/ 96 

– Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal nº. 8069/ 90 – Dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parecer CNE / CEB nº. 20/2009 e Resolução 

CNE / CEB nº. 05/2009 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Parecer 

CNE / CP nº. 03/04 e Resolução CNE / CP nº. 01/04 – Institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. 

 

 

LEIA SE: 

 

Professor Adjunto de Educação Básica – PAEB 

Projeto político pedagógico: fundamentos para orientação, planejamento e implementação 

de ações para criação de condições para o desenvolvimento humano, com foco no processo 

ensino-aprendizagem. Concepção de educação e escola, função social da escola, 
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compromisso social do educador. Conhecimento da psicologia do desenvolvimento Infantil 

e prática pedagógica; evolução do desenvolvimento dos alunos Pré–Escolares; princípios 

pedagógicos; o dia-a-dia do ensino fundamental; avaliação na educação básica; o 

desenvolvimento da moralidade Infantil; o trabalho com projetos; alfabetização e 

letramento; princípios do sistema alfabético de escrita; apropriação do sistema alfabético; 

aprender e ensinar língua portuguesa na escola; prática de leitura; prática de produções 

de textos; análise e reflexão sobre a língua; recursos didáticos e sua utilização; a 

construção das estruturas da inteligência na criança; desenvolvimento intelectual da 

criança; conhecimento físico; conhecimento lógico-matemático; conhecimento social; 

função simbólica ou semiótica; aprender e ensinar matemática no ensino fundamental: 

apropriação do sistema de numeração decimal; operações com números naturais; 

desenvolvimento do cálculo mental; operações com números racionais; espaço e forma; 

grandezas e medidas; tratamento da informação; materiais concretos e jogos matemáticos; 

resolução de problemas; as necessidades das crianças pequenas; educação infantil e seus 

objetivos: algumas considerações; A vida da criança na creche; promovendo o 

desenvolvimento infantil; a disciplina positiva; educação inclusiva: atuação do docente de 

acordo com  os princípios inclusivos pautado na valorização das diversidades observando 

a legislação vigente; prática  pedagógica na educação de jovens e adultos; Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional; Estatuto da Criança e do Adolescente; Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, na modalidade Educação 

Especial; conhecimentos dos conteúdos de matemática e língua portuguesa a serem 

estudados do 1º ao 5º ano do ensino fundamental; conhecimento das Propostas 

Curriculares pelo  Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil e Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Deliberação Conselho Estadual de Educação 73/2008 e Resolução 

SEE nº 80/2012. 

 

Professor Adjunto de Educação Básica – PAEB 

Projeto político pedagógico: fundamentos para orientação, planejamento e implementação 

de ações para criação de condições para o desenvolvimento humano, com foco no processo 

ensino-aprendizagem. Concepção de educação e escola, função social da escola, 

compromisso social do educador. Conhecimento da psicologia do desenvolvimento Infantil 

e prática pedagógica; evolução do desenvolvimento dos alunos Pré–Escolares; princípios 

pedagógicos; o dia-a-dia do ensino fundamental; avaliação na educação básica; o 

desenvolvimento da moralidade Infantil; o trabalho com projetos; alfabetização e 

letramento; princípios do sistema alfabético de escrita; apropriação do sistema alfabético; 

aprender e ensinar língua portuguesa na escola; prática de leitura; prática de produções 

de textos; análise e reflexão sobre a língua; recursos didáticos e sua utilização; a 

construção das estruturas da inteligência na criança; desenvolvimento intelectual da 

criança; conhecimento físico; conhecimento lógico-matemático; conhecimento social; 

função simbólica ou semiótica; aprender e ensinar matemática no ensino fundamental: 

apropriação do sistema de numeração decimal; operações com números naturais; 

desenvolvimento do cálculo mental; operações com números racionais; espaço e forma; 

grandezas e medidas; tratamento da informação; materiais concretos e jogos matemáticos; 

resolução de problemas; as necessidades das crianças pequenas; educação infantil e seus 

objetivos: algumas considerações; A vida da criança na creche; promovendo o 

desenvolvimento infantil; a disciplina positiva; educação inclusiva: atuação do docente de 
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acordo com  os princípios inclusivos pautado na valorização das diversidades observando 

a legislação vigente; prática  pedagógica na educação de jovens e adultos; Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional; Estatuto da Criança e do Adolescente; Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, na modalidade Educação 

Especial; conhecimentos dos conteúdos de matemática e língua portuguesa a serem 

estudados do 1º ao 5º ano do ensino fundamental; conhecimento das Propostas 

Curriculares pelo  Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil e Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Deliberação Conselho Estadual de Educação 73/2008 e Resolução 

SEE nº 80/2012. 

 

Professor Auxiliar do Desenvolvimento Infantil – PADI 

I - CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 01 - Projeto Político Pedagógico 

(caracterização, elaboração e execução); 02 - Colegiado Escolar (composição, atribuições e 

participação dos segmentos); 03 - A relação escola, comunidade e família 04 - O trabalho 

escolar e o processo de inclusão; 05 - A contextualização dos currículos 

(interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e multidisciplinaridade); 06 - Os processos e 

os instrumentos de avaliação da aprendizagem; 07 - Organização dos tempos e espaços 

escolares; 08 - Leitura Escrita e Processos de Aprendizagem na Alfabetização; 09 – 

Referencial Curricular Nacional Volumes 1, 2 e 3; A criança e a Educação Infantil, A 

cultura da infância e a cultura infantil: concepção de infância e de educação infantil. 

Construindo identidades nas interações: conhecendo a criança. , A ludicidade como 

dimensão humana. Educação Infantil: todo cuidado educa e toda educação cuida. 

Fundamentos da Educação Infantil: as contribuições da filosofia, da antropologia, da 

sociologia e da psicologia. A formação do professor de crianças de 0 a 5 anos. Políticas 

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

Infantil. Pedagogia da Educação Infantil. Pedagogia do Olhar e da Escuta. Pedagogia das 

Relações. Pedagogia da Diferença. A organização dos tempos e espaços na Educação 

Infantil. A Educação Infantil e a família Atores e Protagonistas. Constituição da 

República Federativa do Brasil  - promulgada a 05 de outubro de 1988 – artigos 5º, 7º ao 

41, 205 ao 214 e 227 ao 229. Lei Federal nº. 9394/ 96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Lei Federal nº. 8069/ 90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Parecer CNE / CEB nº. 20/2009 e Resolução CNE / CEB nº. 05/2009 – 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Parecer CNE / CP nº. 03/04 e 

Resolução CNE / CP nº. 01/04 – Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana. Deliberação Conselho Estadual de Educação 73/2008. Resolução 

Secretaria Estadual de Educação 80/2012  

 

FICAM RATIFICADAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DO EDITAL Nº 03/2013 DO 

CONCURSO PÚBLICO. 

 

 

Amparo – SP, 19 de dezembro de 2013. 

 

LUIZ OSCAR VITALE JACOB 

Prefeito Municipal 


