
 

   Prefeitura Municipal de Sertãozinho 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

   
PROCESSO SELETIVO Nº 002/2014 

 
Edital de Retificação do Anexo III – Programa de Provas 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Sertãozinho, Estado de São Paulo, através 

de seu Secretário, faz saber que fica retificado o Anexo III – Programas de Provas, conforme a seguir:  
 
Onde se lê:  

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II 

 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Básica. Ensino de nove anos – Orientações 
para a inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília: MEC/SEB, 2007. 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências.   
Lei Federal 11.274, de 06 de dezembro de 2006. Altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da lei 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de nove anos 
para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade. 
Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Plano Nacional de Educação. 
Plano Nacional de Educação: (PNE – 2011/2020). 

 
 

 
Leia-se:  
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Básica. Ensino de nove anos – Orientações 
para a inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília: MEC/SEB, 2007. 
Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – e suas 
atualizações. 
Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências.   
Lei Federal nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da lei 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de nove anos 
para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade. 
Lei Federal nº 12.796, de 04 de abril de 2013 - Altera a Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar 
outras providências. 
Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014 – Aprova o Plano Nacional de Educação e seu anexo. 

 
Sertãozinho, 30 de outubro de 2014. 

  
 

Leonídio de Oliveira Júnior 

       Secretário Municipal de Administração 
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