
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO N. º 02/2006 

 
 

A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, nomeada pelo Decreto Municipal n.º 123, de 25 de outubro de 2006, 
no uso de suas atribuições legais, 
  

TORNA PÚBLICO 
 

1 – RETIFICA e INCLUI no Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2006, publicado na Imprensa 
Oficial do Município no dia 21/12/2006, no que diz respeito aos itens abaixo relacionados para fazer constar o que segue: 

 
II - DAS INSCRIÇÕES 
 
ITENS: 
 
1. As inscrições deverão ser efetuadas no período de 03 à 15 de janeiro de 2007, pela internet – site 
www.apiceconcursos.com.br  (item 9) , e, no período de 03 à 12 de janeiro de 2007, pelo banco ou pela empresa – item 10 
(pessoalmente ou por procuração). 
 
9. Para inscrever-se pela internet, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.apiceconcursos.com.br, durante o período de inscrição (de 03 à 15 de janeiro de 2007);  
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público de Caraguatatuba; 
c) ler o respectivo Edital e preencher a ficha de inscrição; 
d) efetuar o pagamento da inscrição, de acordo com a tabela do item 4. deste Capítulo, até a data limite para 

encerramento das inscrições (de 03 à 15 de janeiro de 2007).  
9.1. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 

gerado no ato da inscrição, até a data limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário.  
9.2. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à taxa.  
9.3. Às 16 horas (horário de Brasília) do dia 15 de janeiro de 2007, a ficha de inscrição não estará mais disponibilizada 

no site. 
 
10. A inscrição pelo banco ou empresa poderá ser feita pessoalmente ou por procuração, durante o período de (de 03 à 

12 de janeiro de 2007), nas agências do SANTANDER BANESPA de Caraguatatuba e no Auditório da Fundacc, nos 
dias úteis e no horário bancário, onde estarão disponíveis a ficha de inscrição e os comprovantes para pagamento do 
valor da taxa, fornecidos GRATUITAMENTE.  

 
Agência Cidade Endereço: 
342 – Caraguatatuba, Pça. Dr. Candido Motta, 196 – Centro / Santander Banespa. 
 
Auditório da FUNDACC: 
Rua Santa Cruz, 396 - Centro – Caraguatatuba/SP. 

 
2 – INCLUI no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, no que diz respeito a Conhecimentos 

Específicos, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I, Bibliografia Mínima: 
−−−− ATUNES, Celso. A avaliação da aprendizagem escolar. Fascículo 11. Na sala de aula. Editora Vozes. 2002. 
−−−− ATUNES, Celso. Como transformar informações em conhecimento. Fascículo 02. Na sala de aula. Editora Vozes. 

2001. 
−−−− ATUNES, Celso. Resiliência – A construção de uma nova pedagogia para uma escola pública de qualidade. São 

Paulo, SP. Editora Vozes. 2003. 
−−−− DIMENSTEIN, Gilberto. O mistério das bolas de gude: histórias de humanos quase invisíveis. 2ª Edição. Campinas, 

SP. Editora Papirus. 2006. 
−−−− FREIRE, Fernanda Maria Pereira; VALENTE, José Armando (Orgs). Aprendendo para a vida: Os computadores na 

sala de aula. São Paulo, SP. Editora Cortez. 
−−−− KAMII, Constance. A criança e o número. Campinas, SP. Editora Papirus. 1995. 
−−−− KAMII, Constance; DEVRIES, Retha. Piaget para a educação pré-escolar. São Paulo, SP. Editora Artmed. 2001. 
−−−− MACHADO, N.J. O saber ser: Competências e habilidades. In: Lino de Macedo; Bernadete Amêndola de Assis. (Org). 

Psicanálise e Pedagogia. 1ª Edição. São Paulo, SP. Casa do Psicólogo. 2002. v. , p. 19-22. 
−−−− MIRANDA, Simão de. Professor, não deixe a peteca cair! 63 idéias para aulas criativas. Campinas, SP. Editora 

Papirus. 2006. 
−−−− MIRANDA, Simão de; RIBEIRO, Nye. Quem sou eu? Identidade e auto-estima da criança e adolescente. Campinas, 

SP. Editora Papirus. 2006. 
−−−− MIRANDA, Simão de; RIBEIRO, Nye. Tem gente olhando. Campinas, SP. Editora Papirus. 2005. 
−−−− RUBINSTEIN, Edith. Psicopedagogia – Uma prática, diferentes estilos. São Paulo, SP. Casa do Psicólogo. 
−−−− RUBINSTEIN, Edith. O Estilo de aprendizagem e a queixa escolar – Entre o saber e o conhecimento. São Paulo, SP. 

Casa do Psicólogo. 
−−−− Declaração de Salamanca. 

  
3 – RETIFICA e INCLUI a tabela de Títulos do item VI - DA PROVA DE TÍTULOS: 



 
 

TÍTULO COMPROVANTES VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE 
MÁXIMA 

VALOR 
MÁXIMO 

a) Título de Doutor em área 
relacionada à Educação 

Diploma devidamente registrado 
ou declaração/certificado de 
conclusão de curso, 
acompanhado do respectivo 
Histórico Escolar ou Ata de 
Defesa de tese/dissertação 

3,0 01 3,0 

b) Título de Mestre em área 
relacionada à Educação 

 2,0 01 2,0 

c) Pós-Graduação lato sensu 
(especialização ou 
aperfeiçoamento) na área de 
Educação, com no mínimo 360 
horas 

Certificado de conclusão de 
curso, em papel timbrado da 
instituição, contendo carimbo, 
assinatura do responsável e a 
respectiva carga horária 

1,0 01 1,0 

d) Licenciatura Plena em 
disciplina do Ensino 
Fundamental – 5ª a 8ª série ou 
do Ensino Médio 

Diploma devidamente registrado 
ou declaração/certificado de 
conclusão de curso, 
acompanhado do respectivo 
Histórico Escolar 

1,5 01 1,5 

e) Licenciatura Plena em 
Pedagogia e Normal Superior 

Diploma devidamente registrado 
ou declaração/certificado de 
conclusão de curso, 
acompanhado do respectivo 
Histórico Escolar 

1,5 01 1,5 

f) Efetivo exercício, em órgão 
ou entidade da Administração 
Pública federal, estadual, 
distrital ou municipal, de cargo 
ou função no magistério. 

Certidão de tempo de serviço, 
em que constem claramente o 
serviço prestado pelo candidato. 

0,10 
 

por ano de efetivo 
exercício 

10 anos 1,0 

TOTAL DE PONTOS 10 
 
4 - Ficam mantidos os demais itens do Edital de Abertura nº 01/2006.  

 
 

Caraguatatuba, 02 de janeiro de 2007. 
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO 


