ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
CNPJ: 01.612.848/0001-34
Rua José Bonifácio, 106 – Centro – CEP 17455-000

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002/2014 do EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO Nº 001/2014

O Prefeito Municipal de FERNÃO, no uso de suas prerrogativas legais, faz saber que
RETIFICA o Edital de Concurso Público e Processo Seletivo nº001/2014, de acordo com o
descrito abaixo:
Art. 1º - O ANEXO IV – Atribuições do cargo, sofre alteração para os cargos de:
ENGENHEIRO AGRÔNOMO E TRATORISTA, conforme abaixo:
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Elaborar e supervisionar projetos referentes a cultivos agrícolas e pastagens, orientando e controlando
técnicas como utilização de terras, reprodução, cuidado e exploração da vegetação florestal para possibilitar
um maior rendimento e qualidade dos produtos agrícolas, novos métodos e sistemas de cultivo e
desenvolvimento para a silvicultura. Assim como em ambiente protegido (Estufas) ou melhorar a já existente.
Coletar amostra de solo; Propor medidas para aprimoramento de plantio; Testar germinação de sementes;
Contar sementes germinadas; Auxiliar em planejamento de quantidade de sementes e adubos por área de
plantio; Auxiliar em planejamento de direção de plantio de lavoura; Informar dados de profundidade e
umidade de solo; Trabalhar em equipe; Dar prova de resistência física; Manifestar atenção difusa; Manifestar
coordenação motora múltipla; Atentar para intempéries; Manifestar iniciativa.Regular velocidade de
máquinas; Regular quantidade de sementes e adubos, executar outras tarefas correlatas ao cargo.
TRATORISTA
Operar nos diversos tipos de serviços e conservar os tratores da frota municipal;Controlar painel de comandos
e instrumentos; Ligar e desligar implementos; Acionar alavancas; Conferir ruídos de máquinas e implementos;
Controlar barras de pulverização; Misturar agrotóxicos e fertilizantes; Carregar e descarregar adubos e
Sementes para plantio; Fixar balizas em solo; Regular altura de máquinas e implementos; Ajustar
profundidade e largura de implementos; Inverter polias; Ajustar baliza de plantadeira; Verificar nível de água
e óleo; Verificar condições de filtro de ar; Conferir tensionamento de correias; Trocar pneus; Acoplar
implementos em trator; Abastecer máquinas e implementos; Programar rotações de motor e turbinas;
Engraxar rolamentos, engrenagens e buchas; Trocar peças de implementos e máquinas; Lavar máquinas e
implementos; Limpar filtro de ar; Trocar óleos e filtros; Colocar água em pneus e baterias; Calibrar pneus;
Guardar máquinas, implementos e equipamentos; Vestir uniformes de proteção individual; Colocar óculos,
abafadores, máscaras e luvas; Calçar botas; Sinalizar áreas de riscos de acidentes; Confirmar desligamento de
máquinas e implementos; Encapar correias, correntes e giratórias de motor; Engrenar máquinas agrícolas
estacionadas; Manifestar iniciativa, executar outras tarefas correlatas ao cargo

Art. 2º - Sobre as Provas - 7.15 – Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao
fiscal: a folha de respostas. Será permitido ao candidato sair do local de prova portando o

caderno de provas após duas horas do início das provas. É terminantemente proibido ao
candidato anotar o seu gabarito, antes de 2:00 horas do início dos trabalhos.
Art. 3 – Conteúdo Programático
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS (10 QUESTÕES)
PEB I – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (10 QUESTÕES)
Tendências pedagógicas, concepções filosóficas-políticas e a prática pedagógica nas
séries iniciais. Pressupostos teóricos e legais da Educação Fundamental. Orientação
vocacional e profissional. O trabalho pedagógico em equipes multidisciplinares. O
projeto político-pedagógico da Escola: concepção, princípios e eixos norteadores. O
planejamento, a execução, o acompanhamento e a comunicação de pesquisas
científicas na educação. O planejamento educacional numa perspectiva crítica da
educação: importância, níveis e componentes. O papel do pedagogo no âmbito
escolar. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Currículo
integrado: concepção, planejamento, organização dos conteúdos, avaliação e a
integração curricular. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento:
conceito, correntes teóricas e repercussões na escola de Educação Profissional. A
prática da avaliação no cotidiano escolar. A pedagogia de projetos. A
multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. A interdisciplinaridade no
processo de ensinar e de aprender. A gestão escolar da Educação Profissional. A
dimensão técnica-política da prática docente. Concepções de Educação e Escola.
Função social da escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente.
Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da
sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto políticopedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações
voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino
aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e organização dos
conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de
desenvolvimento do educando. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola.
Didática. Atribuições do Cargo. História da Educação. Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica. PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais de
Séries Iniciais. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB).
Art. 4 - As demais cláusulas e anexos do Edital de Concurso Público e Processo Seletivo nº
001/2014, permanecem inalteradas.
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