PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
ESTADO DO PARÁ
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011

ADITIVO 001/2011
O Município de BRAGANÇA, Estado do Pará, informa a quem possa interessar, que fará aditivo ao EDITAL do
Concurso Público nº. 001/2011 e outras providências de acordo com a legislação em vigor, mediante as condições
estabelecidas no Edital de CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E PROVAS E TÍTULOS. Acrescentando ao Anexo VII do
Edital, o Conteúdo Programático para Professor de Séries Iniciais e Educação Infantil (Magistério), nível médio,
código 55:
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO (APLICADA AO GRAU DE FORMAÇÃO)
As áreas de atuação da gestão da escola: o planejamento e o projeto pedagógico, a organização e o
desenvolvimento do currículo, organização e desenvolvimento do ensino, as práticas de gestão administrativas e
pedagógicas, o desenvolvimento profissional, a avaliação institucional e a avaliação da aprendizagem. Educação
de qualidade social: princípios e características. Princípios básicos do ensino. Níveis de ensino. Regimento escolar.
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Ensino Infantil. Planos de estudos. A criança, o
adolescente e a legislação. Avaliação escolar e da aprendizagem. Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional
(LDB - Lei 9394/ 96).
CONTEÚDO ESPECÍFICO
Legislação Educacional: A Educação na Constituição Federal; O Estatuto da Criança e do Adolescente; A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/ 96 (1996). Avaliação educacional na Educação Infantil e no
ensino Fundamental. A Relação professor-aluno. Letramento. O desenvolvimento infantil segundo Piaget.
Componentes do processo de ensino: Objetivos; conteúdos; métodos, técnicas e meios. O papel do professor na
inclusão de alunos portadores de deficiência (necessidades especiais) no sistema regular de ensino: desafios e
possibilidades. A função social da escola. Planejamento: função e aplicabilidade do plano de ensino e de aula. As
áreas de atuação da gestão da escola: o planejamento e o projeto pedagógico, a organização e o desenvolvimento
do currículo, organização e desenvolvimento do ensino. Princípios básicos do ensino. Níveis de ensino. Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Ensino Infantil.
Ficam mantidos os demais termos do Edital. Este ADITIVO integra o Edital respectivo, para todos os efeitos legais,
sendo publicado no Mural da Prefeitura e no site da Organizadora.
Bragança - PA, 01 de fevereiro de 2011.

EDSON LUIZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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