ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA
GABINETE DO PREFEITO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015
A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Brasiléia, nomeada pelo
Decreto nº xxxx/2015, no uso de suas atribuições legais, torna público a presente RETIFICAÇÃO ao
Edital do Concurso Público nº 001/2015.
1)

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS, VAGAS E DADOS RELATIVOS.
Onde se lê:
1.1.2.1. O concurso será de provas objetivas e provas e títulos.
Leia-se:
1.1.2.1. O concurso será de provas objetivas, práticas e títulos.

2)

2.11 DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS QUE SE
ENQUADRAM PELO DECRETO FEDERAL Nº 6.135, DE 26 DE JUNHO DE 2007, INSCRITO NO
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL – CADÚNICO
2.11.1 Não será concedida a isenção do pagamento do valor da inscrição a candidato que não
possua o Número de Identificação Social - NIS já identificado e confirmado na base de dados do
CadÚnico, na data da sua inscrição, conforme procedimentos descritos a seguir.
Onde se lê:
2.11.2. Para a realização da inscrição com isenção do pagamento do valor da inscrição, o candidato
deverá preencher o Formulário de Inscrição, via Internet, no site www.funcab.org, no qual indicará o
Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal, e firmará
declaração de que pertence à família de baixa renda.
Leia-se:
2.11.2. Para a realização da inscrição com isenção do pagamento do valor da inscrição, o candidato
deverá preencher o Formulário de Inscrição, via Internet, no site www.calegario.com, no qual
deverá no ato da inscrição deverá selecionar a opção de isenção, quando exibida, devendo
protocolar junto a Prefeitura de Brasileia até a data limite a seguinte documentação: Número de
Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal, e firmará declaração de
que pertence à família de baixa renda.

3)

3. DAS VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Onde se lê:
3.1. Considerando-se que o presente Concurso Público destina-se a cadastro de reserva, não
havendo número definido de vagas a serem preenchidas, e que por lei são reservados 5% (cinco
por cento) das vagas para pessoas com necessidades especiais, desprezadas as frações, das
vagas oferecidas no certame, até a extinção da validade do mesmo, de acordo com a Constituição
Federal.
Leia-se:
3.1. Considerando-se que o presente Concurso Publico para provimento de cargos efetivos e
cadastro de reserva, fica desde já assegurado por lei 5% (cinco por cento) das vagas para
pessoas com necessidades especiais, desprezadas as frações, das vagas oferecidas no certame,
até a extinção da validade do mesmo, de acordo com a Constituição Federal.

4)

1.2 Cargo, vaga, carga horária, remuneração e habilitação:

Av. Prefeito Rolando Moreira, 198, Centro – (68) 3546-4402/3546-5501 - CGC 04.508.933/0001 – 45
–
E-mail: prefeituradebrasiléia@yahoo.com.br. CEP. 69932-000 – Brasiléia – Acre.

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA
GABINETE DO PREFEITO
Onde se lê:
NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGOS

Nº Vagas

Cadastro
de
Reserva

Vencimento
R$

Carga
Horária

Habilitação

Agente de
Endemias

10

30

R$ 788,00

40hs

Portador de Certificado
de Conclusão de Ensino
Fundamental

Tipo de
Prova
Objetiva

NÍVEL MÉDIO

CARGOS

Auxiliar de
Farmácia

Nº Vagas

01

Cadastro
de
Reserva

01

Vencimento
R$

R$ 2.800,00

Carga
Horária

Habilitação

40hs

Portador de Certificado
de Conclusão de Ensino
Médio

Carga
Horária

Habilitação

30hs

Portador de certificado
de conclusão de curso
superior em Licenciatura

Tipo de
Prova

Objetiva

NÍVEL SUPERIOR

CARGOS

Biólogo

Nº Vagas

01

Cadastro
de
Reserva

03

Vencimento
R$

R$ 2.800,00

Educador
Físico

02

06

R$ 2.200,00

30hs

Enfermeiro

09

30

R$ 2.042,00

30hs

Engenheiro
Sanitarista

01

03

R$ 4.728,00

30hs

Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de
Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de
Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de

Tipo de
Prova

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva
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Farmacêutico

01

03

R$ 2.800,00

30hs

Fisioterapeuta

02

06

R$ 2.200,00

30hs

Gestor
Ambiental

02

06

R$ 2.800,00

30hs

Médico
Clinico Geral

02

06

R$ 3.520,00

30hs

Médico
Veterinário

01

06

R$ 2.800,00

30hs

Nutricionista

01

03

R$ 2.200,00

30hs

Odontólogo

02

06

R$ 2.600,00

30hs

Psicólogo

03

09

R$ 2.000,00

30hs

Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de
Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de
Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de
Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de
Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de
Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de
Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de
Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Leia-se:
NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGOS

Agente de
Endemias

Nº Vagas

10

Cadastro
de
Reserva

30

Vencimento
R$

R$ 1.014,00

Carga
Horária

Habilitação

40hs

Portador de
Certificado de
Conclusão de Ensino
Fundamental

Tipo de
Prova

Objetiva
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NÍVEL MÉDIO

CARGOS

Auxiliar de
Farmácia

Nº Vagas

01

Cadastro
de
Reserva

01

Vencimento
R$

R$ 968,00

Carga
Horária

Habilitação

40hs

Portador de
Certificado de
Conclusão de Ensino
Médio

Tipo de
Prova

Objetiva

NÍVEL SUPERIOR

CARGOS

Nº Vagas

Cadastro
de
Reserva

Vencimento
R$

Carga
Horária

Habilitação

Biólogo

01

03

R$ 2.800,00

40hs

Portador de certificado
de conclusão de curso
superior em Licenciatura

Educador
Físico

02

06

R$ 2.200,00

40hs

Enfermeiro

09

30

R$ 2.042,00

40hs

Engenheiro
Sanitarista

excluído

Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de
Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de

Tipo de
Prova

Objetiva

Objetiva

Objetiva

excluído

Farmacêutico

01

03

R$ 2.800,00

40hs

Fisioterapeuta

02

06

R$ 2.200,00

40hs

Gestor
Ambiental

02

06

R$ 2.800,00

40hs

Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de
Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de
Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de

Objetiva

Objetiva

Objetiva
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Médico
Clinico Geral

02

06

R$ 5.500,00

40hs

Médico
Veterinário

01

06

R$ 2.800,00

40hs

Nutricionista

01

03

R$ 2.200,00

40hs

Odontólogo

02

06

R$ 2.600,00

40hs

Pedagogo
(incluído)

01

03

R$ 1.415,00

40hs

Psicólogo

03

09

R$ 2.200,00

40hs

5)

Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de
Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de
Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de
Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de
Portador de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de
Portadorclasse
de certificado
de conclusão de curso
superior com registro no
respectivo conselho de

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Objetiva

Onde se lê:
5. DAS PROVAS OBJETIVAS E PROVA PRÁTICA
Leia-se:
5. DAS PROVAS OBJETIVAS, PRÁTICA E TÍTULOS

6)

6. DA SESSÃO PÚBLICA
Onde se lê:
6.1.3. A publicação do resultado preliminar ocorre conforme data estabelecida no cronograma do
edital. Nesta constará os critérios de desempate constantes no item 7 do presente edital e da Prova
de Títulos e Tempo de Serviço (Professores).
Leia-se:
6.1.3. A publicação do resultado preliminar ocorre conforme data estabelecida no cronograma do
edital. Nesta constará os critérios de desempate constantes no item 7 do presente edital e da Prova
de Títulos.

7)

9. DOS RECURSOS
Onde se lê:
b) Na homologação da pontuação de prova de títulos e tempo de serviço;
Leia-se:
b) Na homologação da pontuação de prova de títulos;
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8)

Ao Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, inclui-se:
ADMINISTRADOR: Processo Administrativo: planejamento, organização, direção, controle. Papel e
Habilidades dos Administradores: Habilidades conceituais, humanas e técnicas, papéis interpessoal,
informacionais e decisorial. Desenvolvimento Organizacional: O Processo de mudanças nas
organizações, Cultura Organizacional, Clima Organizacional. Princípios éticos e legais do servidor
público exercendo o cargo/função de Administrador, Código de ética profissional do Administrador.
Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação. O papel do servidor no contexto da Administração
Pública Federal. Administração de Recursos Materiais e Patrimônio com foco no Desenvolvimento
Sustentável: Noções de administração de recursos materiais, Classificação de materiais, Atributos
para classificação de materiais, Tipos de classificação, Gestão de estoques, Compras no setor
público, Organização do setor de compras, Modalidades de compra, Cadastro de fornecedores SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), Licitação pública (Lei nº 8.666/93),
Modalidades, dispensa e inexigibilidade, Pregão (Lei nº 10.520/02), Contratos e compras.
Administração de Orçamento e Finanças: Orçamento público, Princípios orçamentários, Diretrizes
orçamentárias, Processo orçamentário, Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público: Lei
nº 4.320/1964; Orçamento na Constituição Federal de 1988. Lei Complementar n.º 101/2000.
Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI). Receita pública: categorias, fontes,
estágios, dívida ativa, Despesa pública: categorias, Suprimento de fundos, Restos a pagar,
Despesas de exercícios anteriores, A conta única do tesouro, Alterações orçamentárias. Gestão de
Pessoas: Gestão Estratégica de Pessoas, Gestão por Competência, Recrutamento e seleção de
pessoas: planejamento, técnicas e avaliação de resultados, Capacitação e desenvolvimento:
diagnóstico das necessidades, planejamento, execução e avaliação.
BIÓLOGO:Citologia:Teorias sobre a vida na Terra: Abiogênese, Biogênese e Hipótese de Oparin,
Bioquímica Celular, Compostos orgânicos e inorgânicos. Morfologia celular: estrutura e funções da
membrana, parede celular, citoplasma, orgânulos citoplasmáticos e núcleo celular. Metabolismo
celular: ação enzimática, fermentação, respiração, fotossíntese, síntese e autoduplicação do DNA,
síntese protéica e código genético. Divisão celular (mitose e meiose). Reprodução e embriologia:
Tipos de Reprodução, Gametogênese, Fecundação. Embriologia Animal: o desenvolvimento
embrionário (segmentação, gastrulação, organogênese), desenvolvimento embrionário do anfioxo e
dos anfíbios, anexos embrionários, desenvolvimento embrionário dos mamíferos. Histologia: O
surgimento da multiceluraridade e suas vantagens, diferenciação celular, tecido epitelial
(características e classificação), tecido conjuntivo (características, tipos de tecido, a origem do
tecido conjuntivo), tecido muscular (características, tipos de tecidos), tecido nervoso. Vírus:
Estrutura, diversidade e reprodução, bacteriófagos, doenças causadas por vírus (AIDS,HPV, etc.)
Reino Monera: Morfologia das bactérias aututróficas e heterotróficas, importância das bactérias,
doenças causadas por bactérias, cianobactérias, morfofisiologia das cianoficeas, Quimiossíntese.
Reino Protista: Algas unicelulares ou coloniais eucariontes: Estrutura e reprodução das
Euglenophytas, Pyrrophytas e Crysophytas. Características gerais dos protozoários: Flagelados,
Esporozoários. Ciliados e Sarcondíneos, doenças causadas por protistas. Reino Fungi:
Classificação dos fungos, características gerais, estrutura e reprodução dos Zygomycotina,
Basidiomycotina, Deuteromycotina, Ascomycotina. Importância dos fungos. Líquen. Reino Plantae:
Classificação das plantas. Clorophyta, Phodophyta, Bryophyta e Pteridophyta(características gerais,
reprodução, ciclo de vida, importância). Gimnospermas (origem, reprodução, ciclo de vida,
distribuição no mundo e no Brasil). Principais diferenças em relação a uma Angiosperma: origem
reprodução, ciclo de vida, tipos de reprodução (sexuada e assexuada), principais características das
monocotiledôneas e dicotiledôneas; tecidos vegetais, morfologia da flor, tipos de polinização,
estrutura e classificação dos frutos e sementes; organografia e anatomia da raiz, caule e folha.
Tecidos de condução, sustentação e revestimento. Fisiologia: transpiração, hormônios e respostas
aos estímulos. Reino Animalia: Classificação e regras de nomenclatura zoológica. Anatofisiologia
Comparada. Características gerais e reprodução dos filos: Porífera, Cnidária, Platyhelminthes,
Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata e Chordata. Genética: Conceitos
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fundamentais: gene, genes, letais, cromossomos, alelo, dominância, recessividade, co-dominância,
pleitropia e epistácia, leis de Mendel. Teoria Cromossômica de herança (ligação gênica). Tipos de
Herança: com e sem dominância, herança quantitativa, herança ligada ao sexo, influenciada ao
sexo, herança limitada ao sexo, alelos múltiplos, interação gênica e cromossômicas na espécie
humana, origem e características das mutações. Variabilidade Genética: sexo, recombinação
genética, permuta genética. Evolução: Lamarckismo, Darvinismo e Neodarvinismo. Genética de
populações e a formação de novas espécies: o equilíbrio de Hardy -Weiberg, raciação, especiação,
raciação adaptativa e convergência. Evidências da evolução orgânica. Evolução dos grandes
grupos e evolução do homem. Ecologia: Conceitos básicos: indivíduo, população, espécie,
comunidade, ecossistema, cadeias e teias alimentares, habitat, nicho ecológico, fluxo de energia,
pirâmides de energia e biomassa. Ciclo de matéria e ciclos biogeoquímicos (ciclo da água, de
nitrogênio, do carbono e do fósforo). Dinâmica de populações e comunidades: Relações entre os
seres vivos. Equilíbrio ecológico, adaptações, sucessão ecológica. Biomas aquáticos: marinhos, de
água doce e estuários. Biomas terrestres: desertos, tundra, taiga, florestas temperadas e tropicais,
manguezal, zona costeira, campos cerrados, caatingas, cocais. Fatores de desequilíbrio ecológico:
alterações bióticas do ecossistema, introdução e extinção de espécies no ecossistema, alterações
abióticas do ecossitema, poluição, controle dos problemas ecológicos. Noções de biodiversidade.
GESTOR AMBIENTAL:Acondicionamento, coleta, transporte e tratamento de Resíduos Sólidos,
efluentes líquidos e emissões atmosféricas. Fundamentos de Controle de Poluição Ambiental.
Processos de produção de indústrias (químicas, metalúrgicas, mecânicas, de alimentos, de bebidas
e etc.). Escalas de leitura de mapas. Gerenciamento e gestão ambiental. Noções de cartografia.
Noções de sensoriamento remoto e geo-processamento. Conservação de solo e água. Noções de
limnologia. Qualidade de águas. Saneamento básico. Ciclagem de nutrientes. Impactos ambientais
de obras civis de infraestrutura. Noções de sistemas e obras hidráulicas. Noções de obras de
normalização e regularização (drenagem, derrocamento).
MÉDICO DO TRABALHO: Aspectos históricos da Medicina. Epidemiologia e Bioestatística aplicada
à Medicina do Trabalho. Doenças relacionadas ao Trabalho: identificação, prevenção, aspectos
clínicos e trabalhistas - Psicopatologias e Saúde Mental no trabalho - Doenças Osteomusculares
relacionadas ao trabalho - Tumores - Patologias respiratórias - Intoxicações agudas e crônicas Patologias do Ouvido - Doenças Hematológicas - Doenças do Sistema Nervoso - Patologias
Hepáticas - Dermatoses - Doenças Cardiovasculares. Acidentes de Trabalho: definições,
prevenção, aspectos clínicos e trabalhistas. Detecção de Agravos à Saúde relacionados com o
trabalho, na consulta médica e ambiente laboral. Promoção de saúde nos ambientes de trabalho.
Exames e avaliações médico-ocupacionais. Vigilância em Saúde do Trabalhador. Constituição
Federal. Lei Orgânica da Saúde: Lei Federal n° R080 /1990. Regime Jurídico Único: Lei nº
8.112/1990 e suas alterações. Portaria MTE nº 03214, de 8/6/1978 e suas alterações: Normas
Regulamentadoras. Protocolos do Ministério da Saúde. Resoluções do Conselho Federal de
Medicina. Riscos Ocupacionais. Riscos Químicos. Riscos Físicos. Riscos Biológicos. Ergonomia.
Trabalho noturno e em turnos. Riscos decorrentes da Organização do Trabalho.
MÉDICO VETERINÁRIO:
Legislação pertinente às atividades do RT e da experimentação animal: Conselho Nacional no
Controle de Experimentação Animal (CONCEA), Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBIO), Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO),
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Manejo das
principais espécies zootécnicas (uso, características das espécies e demais aspectos relacionados);
Criação, manejo e práticas veterinárias em animais de laboratório (uso, características das espécies
e demais aspectos relacionados); Anatomia, fisiologia, patologia, parasitologia, histologia,
imunologia, farmacologia e terapêutica das principais espécies zootécnicas e de animais de
laboratório. Clínica, cirurgia, anestesia e analgesia de animais zootécnicos e de animais de
laboratório; Métodos de Eutanásia de animais zootécnicos e de animais de laboratório; Reprodução
e Obstetrícia Veterinária: noções básicas com vistas de instituir diagnóstico, prognóstico e
tratamento individual e de rebanho e de animais de laboratório; Conhecimentos sobre tratamentos
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fitoterápicos e homeopáticos para contemplar as criações agroecológicas da Instituição; Instalações
e barreiras sanitárias para animais zootécnicos e de animais de laboratório; Manutenção de
biotérios (animais convencionais e animais livres de germes patogênicos específicos (SPF);
Conhecimento de animais geneticamente modificados; Biossegurança e gerenciamento de resíduos
de biotério; Segurança e Medicina do Trabalho; Conceito e aplicação de bem-estar animal às
criações zootécnicas e de animais de laboratório. Aquicultura: conceitos fundamentais;
conhecimento sobre controle e produção aquícola. Produtividade natural e total de viveiros e cultivo
de organismos aquáticos, abrangendo reprodução, larvicultura, alevinagem, seleção, nutrição e
engorda. Sistemas de produção; espécies cultivadas; tecnologias de cultivo e melhoramento
genético de organismos aquáticos. Principais doenças em cultivos aquícolas; ecossistemas
aquáticos e problemas ambientais relacionados à aquicultura; aquicultura regional, situação atual e
entraves ao desenvolvimento. Tecnologia do Pescado: técnicas de conservação; processamento,
sanitização, armazenamento e transporte. Geologia de ambientes aquáticos. Planejamento da
produção em aquicultura: marketing, comercialização e análise econômica do pescado.
Administração e Legislação Ambiental Pesqueira e Aquícola. Engenharia para a Aquicultura:
instalações aquícolas; construção de barragens, tanques e viveiros; dimensionamento hidráulico.
Limnologia Aplicada à Aquicultura
NUTRICIONISTA:
Ética e legislação Profissional, Ambiente de trabalho, assistência a pacientes; boas práticas, normas
e procedimentos, registros e relatórios. Fundamentos da Nutrição; conceito e objetivos, importância
da nutrição no desenvolvimento humano, nutrientes, propriedades, funções, digestão, metabolismo,
Nutrição do ciclo vital, gravidez e lactação, bebês, recém nascido de baixo peso, infância e
adolescência, envelhecimento, técnica dietética (alimentos, conceitos, preparo, conservação,
características físicas e químicas, avaliação). Saúde Pública: Organização dos Serviços de Saúde
no Brasil - SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde,
sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Conceitos, fundamentação legal,
diretrizes e princípios, participação popular e controle social; Papel do Nutricionista no processo de
educação em saúde: importância, métodos, atuação, resultados. Norma Operacional Básica –
NOB/96 e Norma Operacional da Assistência a Saúde – NOAS/2001; Lei Orgânica da
Saúde/LOA/nº8080/90; Lei de Participação da Gestão do SUS Nº 8142/90). Ciência dos alimentos:
composição e bioquímica dos alimentos; Técnica dietética; o estudo dos principais grupos
alimentares. Unidades de Alimentação e Nutrição - objetivos e características, planejamento físico,
recursos humanos, abastecimento e armazenamento, custos, lactário, banco de leite e cozinha
dietética. Nutrição Normal: definição, leis da alimentação / requerimentos e recomendações de
nutrientes; Nutrição Humana: metabolismo energético e dos nutrientes. Planejamento e
gerenciamento em serviços de alimentação e nutrição, avaliação e cálculo de dietas e ou cardápio
para: adultos, idosos, gestantes, nutrizes, lactentes, pré-escolar e escolar, adolescente e
coletividade sadia. Avaliação e diagnóstico do estado nutricional; e atenção alimentar e nutricional
para indivíduos sadios e enfermos nos diferentes ciclos da vida. Prescrição dietética e terapia
nutricional nas doenças crônicas não transmissíveis. Influência medicamentosa nos nutrientes
corpóreos. Nutrição enteral e parenteral. Dietoterapia nas enfermidades digestivas: trato
gastrointestinal / glândulas anexas; nas enfermidades renais; nas enfermidades do sistema
cardiovascular; nos distúrbios metabólicos: obesidade: Diabete Mellitus e dislipidemias; nas
carências nutricionais: desnutrição energético-protéica-calórica, anemias nutricionais. Vitaminas.
Ácidos Graxos. Aminoácidos. Lipídios.
PEDAGOGO: Educação e sociedade. Teorias pedagógicas. Psicologia, filosofia, sociologia e
história da educação. Prática e pesquisa pedagógica. Desenvolvimento humano e aprendizagem.
Práticas curriculares. Educação especial e inclusão. Ética na educação. Legislação e políticas de
organização educacional. Alfabetização científica. Aprendizagem significativa. Organização escolar
(currículo, avaliação, planejamento, Projeto Político Institucional). A didática e suas relações com o
ensino. A pesquisa como princípio educativo. Paradigmas educacionais: pensamento moderno e
contemporâneo. Educação e cidadania: aspectos da educação brasileira e regional. A educação
como processo social e suas relações com a cultura e a aprendizagem de papéis sociais. A função
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social da escola. As relações entre educação e sociedade: abordagens histórica, política, social,
filosófica, psicológica da educação de jovens e adultos. A relação educação e trabalho como
fundamento para a educação de jovens e adultos. Unidade indissociável: Ciência e tecnologia. A
didática como fundamento epistemológico do fazer docente. A importância da tecnologia no
processo educativo. As bases empíricas, metodológicas e epistemológicas das diversas teorias de
aprendizagem. As contribuições de Piaget, Vygotsky e Wallon para a psicologia e pedagogia. A
teoria das inteligências múltiplas de Gardner. Psicologia do desenvolvimento: aspectos históricos e
biopsicossociais. Temas contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha da profissão,
família, escolhas sexuais. Acesso, permanência e sucesso do aluno na escola. Evasão escolar:
causas e consequências. Gestão da aprendizagem. Formação docente: profissionalização do
professor. A pesquisa na prática docente.

9)

Ao Anexo III – ATRIBUIÇÕES DOS CARGGOS, inclui-se:

Pedagogo
Planejar, coordenar, assessorar e avaliar as ações educativas, concomitantemente aos demais serviços e
segmentos envolvidos no processo educacional; Elaborar e viabilizar o desenvolvimento do currículo pleno da
escola Estabelecer mecanismos que promovam qualidade do processo ensino-aprendizagem; coordenar e
sistematizar o processo de rendimento escolar, Contribuir com a formulação das políticas públicas educacionais do
Sistema Estadual de Ensino; Planejar e desenvolver atividades de apoio aos docentes nos ambientes de
aprendizagem, presendal, especial ou a distância, para os profissionais da educação do Estado; Elaborar e
executar em conjunto aos docentes e administrativos da escola a proposta política pedagógica da mesma; Apoiar a
administração escolar a assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;Velar pelo
cumprimento do plano de trabalho de cada docente; Prover meios para a recuperação dos alunos de menor
rendimento; Articular-se com as famílias e a comunidade criando processos de integração da sociedade com a
escola Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução
da proposta pedagógica; Informar ao diretor (a) das necessidades de notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao
juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que
apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual permitido em lei.

Os demais itens do Edital de Abertura permanecem inalterados. Para que não se alegue
ignorância, faz baixar a presente RETIFICAÇÃO que será publicada no endereço eletrônico
www.calegario.com e www.brasileia.ac.gov.br

COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO

Decreto Municipal nº xxx de xxx de setembro de 2015
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