
                         
 

Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto 
Estado de São Paulo 

EDITAL Nº 002/2017 
RETIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 

 
A Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto, Estado de São Paulo, torna pública a RETIFICAÇÃO  parcial do 

Edital do Processo Seletivo n.º 001/2017, de 07 de dezembro de 2017, publicado na imprensa local e na Sede da 
Prefeitura, EXCLUINDO a função PEB II – Geografia e História e INCLUINDO nos itens 1.3, 4.1, 5.1.1, Anexo I e Anexo 
II as funções PEB II – Geografia e PEB II – História que passam a ter as seguintes redações: 

 
1.3 - As funções, as vagas (total de vagas ofertadas, vagas de Ampla Concorrência (AC) e vagas reservadas para 

Pessoas com Deficiência (PcD)), a carga horária semanal, o vencimento mensal, os requisitos e a escolaridade 
exigidos são os estabelecidos na tabela abaixo:  

 

Funções 
Vagas Carga 

Horária 
Semanal 

Vencimentos 
R$ 

Nível de Escolaridade e Requisitos 
Total  AC PcD 

PEB II – Geografia  01 01 - Hora/aula 13,53 h/a 

Licenciatura em Estudos Sociais, com 
habilitação em Geografia; Licenciatura em 

Ciências Sociais, com habilitação em 
Geografia; Licenciatura em Geografia 

PEB II – História 01 01 - Hora/aula 13,53 h/a 

Licenciatura em Estudos Sociais, com 
habilitação em História; Licenciatura em 

Ciências Sociais, com habilitação em 
História; Licenciatura em História 

 
4.1 - O Processo Seletivo constará das seguintes provas: 
 

Funções Provas Total de Questões 
PEB I – Educação Infantil 
PEB I – Ensino Fundamental 
PEB II – Artes 
PEB II – Ciências Biológicas 
PEB II – Educação Física 
PEB II – Geografia  
PEB II – História 
PEB II – Letras com Habilitação em Inglês 
PEB II – Matemática 

 
Prova Objetiva 
 

 

Conhecimentos Específicos 10 
Língua Portuguesa 10 
Conhecimentos Educacionais 10 

Avaliação de Títulos  
Vide capítulo dos 

Títulos 

 
5.1.1- HORÁRIOS 
 

Abertura dos portões – 8:00 horas  Abertura dos portões – 13:30 horas 
Fechamento dos portões – 8:45 horas  Fechamento dos portões – 14:15 horas 

Início das Provas – 9:00 horas  Início das Provas – 14:30 horas 
PEB I – Ensino Fundamental  PEB I – Educação Infantil 
PEB II – Educação Física  PEB II – Artes 
PEB II – História  PEB II – Ciências Biológicas 
PEB II – Letras com Habilitação em Inglês  PEB II – Geografia 
PEB II – Matemática   

 
 

ANEXO I 
ATRIBUIÇÕES 

PEB II – GEOGRAFIA  
PEB II – HISTÓRIA 
Participa da elaboração da Proposta Político-Pedagógica da Escola;  
- Elabora e cumpre o plano de aula segundo a Proposta Político-Pedagógica da Escola;  
- Zela pela aprendizagem dos alunos;  
- Estabelece e implementa estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;  
- Ministra os dias letivos e hora aula estabelecidas no calendário escolar;  
- Participa integralmente dos períodos dedicados ao planejamento nas unidades e quando convocados pelo 

Departamento de Educação, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;  
- Participa de cursos, palestras, seminários, oficinas e simpósios, autorizados pelo Diretor de Educação e Cultura;  
- Participa de reuniões de ATPC, APM e Conselho de Escola;  
- Planeja e participa nas reuniões de pais;  



- Zela pelo cumprimento do Regimento escolar da sua Unidade;  
- Colabora com atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;  
- Realiza as demais tarefas indispensáveis à plena realização dos fins educacionais da escola e ao sucesso do 

processo de ensino/aprendizagem;  
- Elabora o plano de aula selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objetivos fixados, 

para obter melhor rendimento do ensino;  
- Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos, aplicando testes, provas e outros métodos usuais de 

avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade da classe, para verificar o aproveitamento do 
aluno;  

- Executa a carga horária estabelecida dentro do calendário letivo aprovado pelo órgão competente;  
- Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos, 

anotando atividades efetuadas, para manter um registro que permita dar informações à diretoria da escola e aos pais;  
- Participa da elaboração e da execução do projeto político-pedagógico da escola, e de programas educacionais que 

objetivem promover a formação profissional;  
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
(verificar composição das provas no presente edital ) 

 
Conhecimentos Específicos: 
PEB II – GEOGRAFIA  
I – Noções básicas de Geografia:  Noções de Espaço: Conceitos e espaço em transformação; Orientação: Rosa dos 
Ventos e Coordenadas geográficas; Fusos horários: Fusos do Brasil, Horários de verão; Cartografia: Projeções, 
Escalas, Legendas, Sensoriamento remoto; Noções de Astronomia, Origem do Universo; O Sistema Solar; Movimentos 
da Terra; Estações do ano; Fases da Lua; II – Geografia do Brasil e Regional:  A organização do espaço geográfico 
brasileiro; Posição geográfica do Brasil: localização e limites; Regionalização; O Brasil no contexto Mundial; Aspectos 
físicos: relevo, clima, vegetação e hidrografia; Aspectos humanos: formação e cultura da população, crescimento, 
distribuição, estrutura (etária, sexual, atividades setoriais e indicadores socioeconômicos), urbanização e suas 
consequências; Aspectos econômicos: atividade agropecuária (evolução, sistemas e áreas de produção, mão de obra 
e questão agrária), extrativismo vegetal e mineral, as fontes de energia, as atividades industriais, os meios de 
transportes e circulação de mercadorias; Os principais problemas ambientais rurais e urbanos. III – Geografia Geral e 
Geopolítica:  Organização do espaço mundial; Divisão geográfica dos continentes; A produção do espaço nos países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos; Aspectos físicos dos continentes: relevo, clima, vegetação, hidrografia e dinâmica 
interna e externa da Terra; Aspectos humanos mundiais: teorias demográficas e crescimento, distribuição, estrutura, 
indicadores socioeconômicos. Aspectos econômicos: atividade agropecuária (modos, sistemas e áreas de produção) 
extrativismo vegetal e mineral, as fontes de energia, as atividades industriais (tipos de indústrias, áreas industriais e 
sistemas de produção); A Geopolítica Mundial: da Guerra Fria e a Nova Ordem Mundial; O processo de globalização e 
suas implicações; Os blocos econômicos e suas áreas de influências: (MERCOSUL, União Européia, NAFTA, APEC e 
outros); Os fluxos comerciais, de transportes e comunicações; A economia mundial: G-8, G-20, Rodada Doha, China, 
Tigres Asiáticos, transformações do leste europeu, nacionalismo e áreas de conflitos e guerrilhas; A questão ambiental; 
Os desafios da conservação ambiental: As interações entre sociedade e natureza; Parâmetros Curriculares Nacionais 
para a Educação; O ensino da Geografia no Ensino Fundamental I e II e Médio. 
 
PEB II – GEOGRAFIA E HISTÓRIA 
Brasil Colonial: Pacto Colonial: Empresa açucareira, Mineração; Brasil Independente: 1º Reinado, 2º Reinado, 
Regência; Brasil Republicano: Queda do Império – República da Espada - Encilhamento (Rui Barbosa) - Revolução de 
30 Estado Novo – Governos Militares; Oriente Antigo: Egito - Mesopotâmia - Palestina - Pérsia; Antiguidade Clássica:  
Grécia e Roma; Feudalismo; Renascimento Cultural; Reformas religiosas; Revolução Industrial; Revolução Francesa; 
Independência dos Estados Unidos e América Latina; Fazer e construir a História; A América encontrada pelos 
europeus; Colonização: Dominação, submissão e resistência; A crise do Sistema  Colonial; O Brasil constituindo-se em 
Estado; O Brasil parece ser o café e o café não é o Brasil; Anos 20 / As tensões sociais transformadas em conflitos; O 
Brasil contemporâneo: O movimento da História – permanência e mudanças; Estados Nacionais, Imperialismo e 
Revoluções; Industrialização e urbanização; A cidade e o campo; Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação 
Fundamental (História). 

 
Os candidatos inscritos, em razão da presente retificação terão o direito de requerer a devolução do valor 

recolhido no período de 12 a 17 de dezembro de 2017 , indicando o número da agência, conta corrente e banco a ser 
realizado o depósito de restituição, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: Acesse o site 
www.consesp.com.br, clique em concursos, recursos, solicitar, digite os dados e conclua o pedido de devolução de 
taxa inscrições.  

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Gavião Peixoto – SP, 11 de dezembro de 2017. 

 
Gustavo Martins Piccolo 

Prefeito 


