PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RETIFICAÇÃO 01
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU e o INSTITUTO IBDO,
tornam pública a Retificação do Edital de abertura do Certame, conforme abaixo:

I – DO ITEM 1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1º - Onde se lê:

110

Professor Docente I
(Ensino Religioso)

Curso de Nível
Superior de
Licenciatura/
Graduação Plena
+
Autorização para
ministrar Ensino
Religioso, emitida
por autoridade
religiosa
competente
(Conforme Lei nº
3459/00).

16 Horas

03

-

R$
1.314,81

R$ 80,00

-

R$
1.314,81

R$ 80,00

Leia-se:

110

Professor Docente I
(Ensino Religioso)

Curso de Nível
Superior de
Licenciatura
+
Autorização para
ministrar Ensino
Religioso, emitida
por autoridade
religiosa
competente
(Conforme Lei nº
3459/00).

16 Horas

03

1 – O candidato que realizou sua inscrição ao cargo de Professor Docente I (Ensino Religioso)
e efetuou o pagamento do boleto bancário e não se enquadrar com os requisitos básicos para
posse no cargo de Professor Docente I (Ensino Religioso), conforme este Edital, deverá
requerer, no período de 23 de maio de 2016 à 08 de junho de 2016, a devolução da taxa de
inscrição, através do email contato@institutoibdo.com.br, encaminhando o Requerimento de
Devolução da Taxa de Inscrição devidamente preenchido, disponível no site do INSTITUTO
IBDO.
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2 - O candidato deverá, obrigatoriamente, indicar no requerimento o nome do banco, agência
e número da conta bancária para depósito do valor proveniente da devolução da taxa de sua
inscrição, bem como, informar corretamente todos os demais dados nele solicitado.
3 - O requerimento deverá, obrigatoriamente, estar acompanhado de cópia da carteira de
identidade do candidato.
4 - O Município de Cachoeiras de Macacu fará a devolução, preferencialmente, via depósito
bancário, em conta corrente nominal do candidato solicitante, o qual será efetuado em até 10
(dez) dias úteis após o envio da documentação exigida.
5 - O candidato que já tiver efetivado a inscrição e efetuado o pagamento do boleto de cobrança
e que não solicitar a devolução da taxa de inscrição conforme item 1 deste edital será
automaticamente considerado inscrito neste concurso.
6 - A solicitação fora do prazo ou realizada de forma diversa do estabelecido neste edital será
preliminarmente indeferida.

DO ANEXO II - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Cargos de Ensino Médio: Professo Docente II.

1º - Onde se lê:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Aprendizagens significativas. Metodologias de ensino aprendizagem para anos iniciais.
Letramento e Alfabetização. O professor como mediador. Lateralidade. Educar e cuidar. Espaço
físico e recursos materiais. Contribuições de Piaget e de Vygotsky. Avaliação da aprendizagem;
Transversalidade. Transdisciplinaridade. Interdisciplinaridade; Construtivismo. Inteligências
Múltiplas; Pedagogia de projetos. Meio ambiente e qualidade de vida; Ética e cidadania;
Bullying. Inclusão escolar: Neuropsicologia e inclusão; TDAH: Transtorno de Déficit de Atenção
e Hiperatividade; Deficiência Mental. Distúrbios de aprendizagem; Dificuldades de
aprendizagem; Conhecimentos sobre os Referenciais; Curriculares Nacionais para Educação
Infantil e primeiro e segundo ciclos do Ensino Fundamental. Educação Inclusiva. EJA. Direitos
e Deveres da criança e do adolescente. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB
9394/96 atualizada. Leis que alteram a LDB 9394/96 atualizadas. Parâmetros Curriculares
Nacionais. Lei 8069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente atualizado. Leis que alteram
a Lei 8069/1990 atualizadas. Pareceres do Conselho Nacional de Educação/ Câmara de
Educação Básica - CNE/CEB. Decretos, Leis e Resoluções que tratam de Educação Especial
e Inclusão. Constituição Federal de 1988 (Artigos 205 a 214). LÍNGUA PORTUGUESA - O
processo de alfabetização e o uso funcional da linguagem; Desenvolvimento e aprendizagem
da leitura e escrita; Compreensão de textos contemporâneos. Características da

organização textual descritiva, narrativa, dissertativa e injuntiva. Figuras de palavra e
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de pensamento. Fundamentos e Métodos de Alfabetização e Letramento; Consciência
Fonológica; Leitura, produção e interpretação de diferentes portadores de textos, literatura.
MATEMÁTICA - Concepções de ensino de matemática; O processo de construção da lógicamatemática pela criança; Números e Operações: Operações com números reais. Resolução de
problemas envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e
potenciação. Múltiplos e Divisores. Regra de três simples. Porcentagem. Princípio
Multiplicativo. Resolução de situações problemas envolvendo equações e sistemas do 1º grau.
HISTORIA E GEOGRAFIA - Metodologia do ensino de História. A percepção do fato no ensino
de História. A Educação Geográfica e o Ensino Fundamental: o papel da Geografia na
sociedade contemporânea e na formação do indivíduo. Habilidades específicas para a
alfabetização geográfica: lateralidade, proporção, temporalidade, percepção sensorial,
percepção do ambiente físico e da paisagem, percepção social e identitária e noções de
sociedade, cidadania, lugar, espaço e território. A construção dos referenciais de espacialidade
e temporalidade, as relações sociais, a natureza e a cultura; CIÊNCIAIS NATURAIS - Educação
em ciências: conteúdo e metodologia. Questões sócio-científicas e as implicações éticas.
Alfabetização científica. Origem da vida. Principais teorias do processo evolutivo. Origem das
espécies. Seres vivos: Biodiversidade e características gerais; semelhanças e diferenças entre
os seres vivos; constituição dos seres vivos - níveis de organização: células, tecidos, órgãos e
sistemas. Os grandes reinos dos seres vivos (classificação, características básicas e
representantes); Alternativas, resoluções e soluções populares, políticas e legais para os
problemas ambientais. Tratamento de água, esgoto, coleta e destino do lixo. Ser humano e
Saúde. Nutrição e doenças carenciais. Parasitologia (viroses, bacterioses, protozooses,
helmintoses e micoses). Educação para a promoção da saúde. Conceitos de saúde. Sistemas
do corpo humano. Órgãos e estruturas dos sentidos. Tipos sanguíneos, transfusões,
componentes sanguíneos e suas funções. Sexualidade. Doenças sexualmente transmissíveis,
meio ambiente e qualidade de vida.

Leia-se:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Aprendizagens significativas. Metodologias de ensino aprendizagem para anos iniciais.
Letramento e Alfabetização. O professor como mediador. Lateralidade. Educar e cuidar. Espaço
físico e recursos materiais. Contribuições de Piaget e de Vygotsky. Avaliação da aprendizagem;
Transversalidade. Transdisciplinaridade. Interdisciplinaridade; Construtivismo. Inteligências
Múltiplas; Pedagogia de projetos. Meio ambiente e qualidade de vida; Ética e cidadania;
Bullying. Inclusão escolar: Neuropsicologia e inclusão; TDAH: Transtorno de Déficit de Atenção
e Hiperatividade; Deficiência Mental. Distúrbios de aprendizagem; Dificuldades de
aprendizagem; Conhecimentos sobre os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação
Infantil. Educação Inclusiva. EJA. Direitos e Deveres da criança e do adolescente. Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB 9394/96 atualizada. Leis que alteram a LDB
9394/96 atualizadas. Parâmetros Curriculares Nacionais. Lei 8069/1990 - Estatuto da Criança
e do Adolescente atualizado. Leis que alteram a Lei 8069/1990 atualizadas. Pareceres do
Conselho Nacional de Educação/ Câmara de Educação Básica - CNE/CEB. Decretos, Leis e
Resoluções que tratam de Educação Especial e Inclusão. Constituição Federal de 1988 (Artigos
205 a 214). LÍNGUA PORTUGUESA - O processo de alfabetização e o uso funcional da
linguagem; Desenvolvimento e aprendizagem da leitura e escrita; Compreensão de textos
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contemporâneos. Características da organização textual descritiva, narrativa,
dissertativa e injuntiva. Figuras de palavra e de pensamento. Fundamentos e Métodos de
Alfabetização e Letramento; Consciência Fonológica; Leitura, produção e interpretação de
diferentes portadores de textos, literatura. MATEMÁTICA - Concepções de ensino de
matemática; O processo de construção da lógica-matemática pela criança; Números e
Operações: Operações com números reais. Resolução de problemas envolvendo as operações
de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e Divisores. Regra de três
simples. Porcentagem. Princípio Multiplicativo. Resolução de situações problemas envolvendo
equações e sistemas do 1º grau. HISTORIA E GEOGRAFIA - Metodologia do ensino de
História. A percepção do fato no ensino de História. A Educação Geográfica e o Ensino
Fundamental: o papel da Geografia na sociedade contemporânea e na formação do indivíduo.
Habilidades específicas para a alfabetização geográfica: lateralidade, proporção,
temporalidade, percepção sensorial, percepção do ambiente físico e da paisagem, percepção
social e identitária e noções de sociedade, cidadania, lugar, espaço e território. A construção
dos referenciais de espacialidade e temporalidade, as relações sociais, a natureza e a cultura;
CIÊNCIAIS NATURAIS - Educação em ciências: conteúdo e metodologia. Questões sóciocientíficas e as implicações éticas. Alfabetização científica. Origem da vida. Principais teorias
do processo evolutivo. Origem das espécies. Seres vivos: Biodiversidade e características
gerais; semelhanças e diferenças entre os seres vivos; constituição dos seres vivos - níveis de
organização: células, tecidos, órgãos e sistemas. Os grandes reinos dos seres vivos
(classificação, características básicas e representantes); Alternativas, resoluções e soluções
populares, políticas e legais para os problemas ambientais. Tratamento de água, esgoto, coleta
e destino do lixo. Ser humano e Saúde. Nutrição e doenças carenciais. Parasitologia (viroses,
bacterioses, protozooses, helmintoses e micoses). Educação para a promoção da saúde.
Conceitos de saúde. Sistemas do corpo humano. Órgãos e estruturas dos sentidos. Tipos
sanguíneos, transfusões, componentes sanguíneos e suas funções. Sexualidade. Doenças
sexualmente transmissíveis, meio ambiente e qualidade de vida.

Cargos de Ensino Superior: Professor Docente I (Geografia).
1º - Onde se lê:
PROFESSOR DOCENTE I (GEOGRAFIA)
A Geografia, os Parâmetros Curriculares e a Cartografia – A Geografia no contexto dos

Parâmetros Curriculares (5ª a 8ª Séries): O conhecimento geográfico e sua importância social.
Categorias. Objetivos Gerais. Metodologia. Cartografia: os mapas e as visões de mundo Localização: coordenadas geográficas. Escalas. Projeções. Cartografia temática e
representação espacial. O Espaço Mundial – A Geopolítica Mundial: Da Guerra Fria à nova
ordem mundial: do mundo bipolar ao mundo multipolar. As transformações políticas no mundo
contemporâneo; blocos econômicos supranacionais; a atual divisão internacional do trabalho.
Meio natural, meio técnico e meio técnico-científico-informacional. A era da Globalização.
Organismos supranacionais. A produção da globalização; a globalização e território na América
Latina. Conflitos étnicos atuais, a questão das nacionalidades; movimentos separatistas;
terrorismo. O Espaço Industrial: localização das indústrias (fatores determinantes); tipos de
indústria; o processo de industrialização nos países pioneiros; grandes potências industriais;
os países de industrialização recente e os subdesenvolvidos. A unificação dos mercados
nacionais, as tecnologias e o espaço geográfico. O processo de urbanização mundial e sua
espacialização no Brasil. A indústria e seus fatores locacionais. A agricultura e a segurança
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alimentar no mundo; o agronegócio no Brasil (sua concentração/desconcentração). O sistema
mundial: os EUA, a UE (União Europeia) e os países que formam o BRIC (Brasil, Rússia, Índia
e China); o Japão na ordem mundial; o Oriente Médio e os conflitos atuais; o sistema sulamericano; a unidade e a diversidade da África.
Sugestões e Bibliografias: ALBUQUERQUE, M.A.M.; BIGOTTO, J.F.; VITIELLO, M.A.
Geografia - Sociedade e cotidiano. Ensino Médio - Volume único. São Paulo: Escala
Educacional, 2010. BAUMAN, Zygmunt. CASTELLS, M. A sociedade em rede. Volume I. São
Paulo: Paz e Terra, 1999. CASTRO, Iná Elias et alii (org). Brasil: questões atuais da
reorganização doterritório. 5ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. Globalização – As
consequências humanas. R. J. : Jorge Zahar Editor, 1999. DREW, D. Processos interativos
Homem-Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994. IANNI, O. A era do globalismo.
5ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. IBGE. Atlas Geográfico Escolar. Rio de
Janeiro: IBGE, 2002. Outras publicações que abranjam o programa proposto.
Leia-se:

PROFESSOR DOCENTE I (GEOGRAFIA)
A Geografia, os Parâmetros Curriculares e a Cartografia – A Geografia no contexto dos

Parâmetros Curriculares (5ª a 8ª Séries): O conhecimento geográfico e sua importância social.
Categorias. Objetivos Gerais. Metodologia. Cartografia: os mapas e as visões de mundo Localização: coordenadas geográficas. Escalas. Projeções. Cartografia temática e
representação espacial. O Espaço Mundial – A Geopolítica Mundial: Da Guerra Fria à nova
ordem mundial: do mundo bipolar ao mundo multipolar. As transformações políticas no mundo
contemporâneo; blocos econômicos supranacionais; a atual divisão internacional do trabalho.
Meio natural, meio técnico e meio técnico-científico-informacional. A era da Globalização.
Organismos supranacionais. A produção da globalização; a globalização e território na América
Latina. Conflitos étnicos atuais, a questão das nacionalidades; movimentos separatistas;
terrorismo. O Espaço Industrial: localização das indústrias (fatores determinantes); tipos de
indústria; o processo de industrialização nos países pioneiros; grandes potências industriais;
os países de industrialização recente e os subdesenvolvidos. A unificação dos mercados
nacionais, as tecnologias e o espaço geográfico. O processo de urbanização mundial e sua
espacialização no Brasil. A indústria e seus fatores locacionais. A agricultura e a segurança
alimentar no mundo; o agronegócio no Brasil (sua concentração/desconcentração). O sistema
mundial: os EUA, a UE (União Europeia) e os países que formam o BRICS (Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul); o Japão na ordem mundial; o Oriente Médio e os conflitos atuais;
o sistema sul-americano; a unidade e a diversidade da África.
Sugestões e Bibliografias: ALBUQUERQUE, M.A.M.; BIGOTTO, J.F.; VITIELLO, M.A.
Geografia - Sociedade e cotidiano. Ensino Médio - Volume único. São Paulo: Escala
Educacional, 2010. BAUMAN, Zygmunt. Globalização – As consequências humanas. R. J. :
Jorge Zahar Editor, 1999. CASTELLS, M. A sociedade em rede. Volume I. São Paulo: Paz e
Terra, 1999. CASTRO, Iná Elias et alii (org). Brasil: questões atuais da reorganização
doterritório. 5ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. DREW, D. Processos interativos
Homem-Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994. IANNI, O. A era do globalismo.
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5ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. IBGE. Atlas Geográfico Escolar. Rio de
Janeiro: IBGE, 2012. Outras publicações que abranjam o programa proposto.

Cargos de Ensino Superior: Professor Docente I (Ensino Religioso).
1º - Onde se lê:
PROFESSOR DOCENTE I (ENSINO RELIGIOSO)
O Ensino Religioso na Constituição Brasileira e na Legislação Educacional - Objetivos e
orientações pedagógicas do Ensino Religioso nas escolas públicas mineiras - Pressupostos do
Ensino Religioso - História das Religiões e atualidade - Didática do Ensino Religioso - Ética,
Valores e Cidadania - O Professor de Ensino Religioso e a construção de sua identidade - O
Projeto Político-Pedagógico da escola e o Ensino Religioso - O Ensino Religioso e o contexto
da interdisciplinaridade - As diferentes religiões e os fenômenos religiosos - Manifestações
Religiosas - Religiões no Brasil – A diversidade cultural e religiosa do Brasil - Religião e
tradições indígenas
Leia-se:
PROFESSOR DOCENTE I (ENSINO RELIGIOSO)
O Ensino Religioso na Constituição Brasileira e na Legislação Educacional - Objetivos e
orientações pedagógicas do Ensino Religioso nas escolas públicas- Pressupostos do Ensino
Religioso - História das Religiões e atualidade - Didática do Ensino Religioso - Ética, Valores e
Cidadania - O Professor de Ensino Religioso e a construção de sua identidade - O Projeto
Político-Pedagógico da escola e o Ensino Religioso - O Ensino Religioso e o contexto da
interdisciplinaridade - As diferentes religiões e os fenômenos religiosos - Manifestações
Religiosas - Religiões no Brasil – A diversidade cultural e religiosa do Brasil - Religião e
tradições indígenas

Waldecy Fraga Machado
Prefeito do Município de Cachoeiras de Macacu

INSTITUTO IBDO
CNPJ: 10.851.892/0001-98

Cachoeiras de Macacu, 18 de Maio de 2016.
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