
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 

EDITAL N.º 006/2016 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA, através da Comissão Especial de Concurso Público, nomeada pelos Decretos n° 

Decreto n° 6.932, de 20 de Janeiro de 2016, nos termos da legislação vigente, torna pública a retificação do Edital nº 001/2016 
do Concurso Público para preenchimento de Cargos Vagos e formação de Cadastro Reserva, com aproveitamento especial 
para Docentes do Magistério Público Municipal e Funções de Magistério/Suporte Pedagógico aprovados, conforme consta a 
seguir: 

Os itens abaixo passarão a ter a seguinte redação: 

1. DOS CARGOS 

Cód. Cargo Especialidades Nível Escolaridade e Exigências 

428 
Assistente 
Técnico 

Pedagógico 
Educação Física AATP-1 

Licenciatura Plena em Educação Física Mais Licenciatura Plena em Pedagogia ou 
Pós-Graduação na Área Pedagógica 

e 

Conhecimentos Teóricos e Práticos Sobre Didática Escolar e experiência em docência 
com no mínimo 8 (oito) anos de efetivo exercício no Magistério 

e  

Registro no CREF/SP 

434 
Professor Tutor 
de Atividades 

Complementares 

Ginástica 
Rítmica/Artística 

ATAC-I 

Licenciatura Plena em Educação Física com Especialização (Pós-Graduação) em 
Ginástica Rítmica e/ou Artística ou Licenciatura Plena em Educação Física e 

comprovada experiência de mais de 5 (cinco) Anos em Ginástica Rítmica e/ou Artística 

e  

Registro no CREF/SP 

 

(...) 

1.6.10. O candidato deverá, ainda, até o dia 1º de março de 2016, encaminhar, por Sedex, à FAPEC – Rua Nove de Julho, 

1922, CEP 79.081-050, Vila Ipiranga, Campo Grande/MS ou entregar pessoalmente na Prefeitura Municipal de Lorena/SP, na 

Secretaria de Administração, Protocolo Central, Av. Capitão Messias Ribeiro, 625, Olaria, das 9 às 16 horas – Ref.: Concurso 

Público Prefeitura de Lorena/SP - 2016, a seguinte documentação: 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.4. As inscrições ficarão abertas das 10 horas de 25 de janeiro até às 23h59min do dia 29 de fevereiro 2016 (horário 

de Brasília), devendo ser efetuadas somente pela internet no site www.fapec.org/concursos. 

2.5. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição pelo correio, fac-símile, depósito em caixa eletrônico, transferência 

eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito em conta corrente, condicional ou pagamento fora do 

período estabelecido de 25 de janeiro a 1º de março 2016, ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.  

(...) 

2.8.1. acessar o site www.fapec.org/concursos, durante o período de inscrição, das 10 horas de 25 de janeiro até às 

23h59min do dia 29 de fevereiro 2016 (horário de Brasília); 

 (...) 

2.9. A partir da 0h (horário de Brasília) do dia 1º de março de 2016, a ficha de inscrição não estará mais disponível na 

internet. 

(...) 



2.10.10. A relação do julgamento dos recursos será divulgada nos endereços eletrônicos www.fapec.org/concursos e 

www.lorena.sp.gov.br. O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que queira participar do Concurso terá até 

1º de março de 2016 para acessar o site da FAPEC, imprimir o boleto e efetivar o pagamento da inscrição. Atenção para o 

horário bancário. 

(...) 

2.14. O candidato que necessitar de condições especiais para a realização das provas deverá, até o dia 1º de março de 

2016, encaminhar, por Sedex, ou entregar pessoalmente, à FAPEC – Rua Nove de Julho, 1922, CEP 79081-050, Vila Ipiranga, 

Campo Grande/MS – Ref.: Concurso Público Prefeitura de Lorena/SP, ou à Prefeitura Municipal de Lorena/SP, na Secretaria de 

Administração, Protocolo Central, Av. Capitão Messias Ribeiro, 625, Olaria, CEP 12.607-020 – solicitação com a sua 

qualificação completa e detalhamento dos recursos necessários. 

(...) 

Anexo II – Conteúdo Programático 

PROFESSOR TUTOR DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES – BALÉ 

Dimensões históricas da Educação Física. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação e ao Esporte: 
lazer e as interfaces com a Educação Física, esporte, mídia e os desdobramentos na Educação Física; as questões de gênero 
e o sexismo aplicados à Educação Física; Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento. Dimensões 
biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição e 
atividade física; socorros de urgência aplicados à Educação Física. Consciência Corporal: sensibilização, alongamento e 
postura. Qualidades e componentes do movimento em dança; A evolução técnica e artística da dança: as concepções, as 
técnicas e seus expoentes (história da dança ocidental); Concepções básicas do ballet clássico; A dança moderna e 
contemporânea: técnicas e movimento. Abordagem metodológica do ballet clássico (fundamentos técnicos e práticos). 
Abordagem metodológica da dança moderna e contemporânea (fundamentos técnicos e práticos); As manifestações da dança 
folclórica no Brasil. A produção e fruição das companhias brasileiras de dança (história da dança brasileira). Características do 
Processo de Composição Coreográfica.  

PROFESSOR TUTOR DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES – GINÁSTICA RÍTMICA/ARTÍSTICA 
Dimensões históricas da Educação Física. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação e ao Esporte: 
lazer e as interfaces com a Educação Física, esporte, mídia e os desdobramentos na Educação Física; as questões de gênero 
e o sexismo aplicados à Educação Física; Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento. Dimensões 
biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição e 
atividade física; socorros de urgência aplicados à Educação Física. Consciência Corporal: sensibilização, alongamento e 
postura. Características do Processo de Composição Coreográfica. Aspectos históricos, didático/pedagógicas e técnicos da 
ginástica rítmica/artística. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os candidatos aos cargos supracitados que desejarem a devolução da taxa de inscrição deverão solicitar até o dia 1º de março 

de 2016, mediante requerimento, entregando-o pessoalmente ou via postal com serviço tipo SEDEX, à FAPEC, localizada na 

Rua Nove de Julho, 1922, CEP 79081-050, Vila Ipiranga, Campo Grande/MS, das 8h30 às 12h e das 14 às 18 horas, ou à 

Prefeitura Municipal de Lorena/SP, na Secretaria de Administração, Protocolo Central, Av. Capitão Messias Ribeiro, 625, Olaria, 

das 9 às 16 horas, com as seguintes especificações: nome do candidato; número do documento de identidade; número de 

inscrição; cargo para o qual se inscreveu; endereço completo; telefones de contato; dados bancários em nome do candidato; 

local, data e assinatura. 

Permanecem inalteradas as demais normas e instruções do Edital nº 001/2016. 

Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados pela Comissão do Concurso 

Público. 

 

Lorena/SP, 25 de fevereiro de 2016. 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO 


