PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 001/2019 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
ERRATA 001/2019
O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, torna público,
para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que fará ADITIVO, bem como as seguintes alterações
no Edital do Concurso Público nº 001/2019:
I. DAS ALTERAÇÕES:
1º) Exclusão dos cargos/cod.: 3 - Merendeira; 44 - Professor P-I – Zona Urbana; 78 - Supervisor de
Área II.
2º) Aumento no quantitativo de Vagas: II. DOS CARGOS, item 1.:
Onde se lê:
O Concurso Público se destina ao provimento de 180 vagas imediatas e 163 vagas para Cadastro de
Reserva para cargos de nível Fundamental, Médio e Superior.
Leia-se: (alterações em negrito)
O Concurso Público se destina ao provimento de 211 vagas imediatas e 109 vagas para Cadastro de
Reserva para cargos de nível Fundamental, Médio e Superior.
II. DO ADITIVO:
1º) Inclusão dos cargos a seguir na tabela do capítulo II DOS CARGOS:
COD

CARGO

REQUISITOS MÍNIMOS

VAGAS
AC1

CR2

PCD3

VENCIMENTO
BASE

CH*

PROVA
OBJETIVA

CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO
81
82
83
84
85

Merendeira – Polo
da Ladeira
Vermelha
Merendeira – Polo
da Lindoeste
Merendeira – Polo
da Sudoeste
Merendeira – Polo
da Teilândia
Merendeira – Polo
do Plano Dourado

86
Coordenador
Pedagógico CP-II

87

Coordenador
Pedagógico CP-II –
Polo da Taboca

Alfabetizado

01

-

-

R$ 998,00

40h/s

SÁBADO
TARDE

Alfabetizado

01

-

-

R$ 998,00

40h/s

SÁBADO
TARDE

Alfabetizado

01

-

-

R$ 998,00

40h/s

SÁBADO
TARDE

Alfabetizado

01

-

-

R$ 998,00

40h/s

SÁBADO
TARDE

Alfabetizado

01

-

-

R$ 998,00

40h/s

SÁBADO
TARDE

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
Certificado de conclusão de ensino
superior em curso de licenciatura
plena em Pedagogia expedido por 05
Instituição de ensino devidamente
reconhecida pelo MEC
Certificado de conclusão de ensino
superior em curso de licenciatura
plena em Pedagogia expedido por 03
Instituição de ensino devidamente
reconhecida pelo MEC

200

R$ 3.836,60 horas
aulas

200

R$ 3.836,60 horas
aulas

DOMINGO
TARDE

DOMINGO
TARDE
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COD

CARGO

88

Engenheiro
Agrônomo

89

Fonoaudiólogo

90

Gestor Ambiental

91

Professor P-II –
Educação Infantil e
Ensino Fundamental
- Zona Urbana

92

Professor P-II –
Educação Infantil e
Ensino Fundamental
– Ladeira Vermelha

93

Professor P-II –
Educação Infantil e
Ensino Fundamental
– Polo da Sudoeste

94

Professor P-II –
Educação Infantil e
Ensino Fundamental
– Polo da Taboca

95

Professor P-II –
Educação Infantil e
Ensino Fundamental
– Polo da Teilândia

96

Professor P-II –
Educação Infantil e
Ensino Fundamental
– Polo do Plano
Dourado

97

Professor P-II –
Educação Física Zona Urbana

REQUISITOS MÍNIMOS
Certificado de conclusão de ensino
superior em Agronomia expedido
por instituição de ensino
devidamente reconhecida pelo
MEC + registro no Conselho de
Classe
Certificado de conclusão de ensino
superior em Fonoaudiologia
expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida pelo
MEC + registro no Conselho de
Classe
Certificado de conclusão de ensino
superior em Gestão Ambiental
expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida pelo
MEC + registro no Conselho de
Classe
Certificado de conclusão de ensino
superior em curso de licenciatura
plena de Pedagogia expedido por
instituição de ensino devidamente
reconhecida pelo MEC
Certificado de conclusão de ensino
superior em curso de licenciatura
plena de Pedagogia expedido por
instituição de ensino devidamente
reconhecida pelo MEC
Certificado de conclusão de ensino
superior em curso de licenciatura
plena de Pedagogia expedido por
instituição de ensino devidamente
reconhecida pelo MEC
Certificado de conclusão de ensino
superior em curso de licenciatura
plena de Pedagogia expedido por
instituição de ensino devidamente
reconhecida pelo MEC
Certificado de conclusão de ensino
superior em curso de licenciatura
plena de Pedagogia expedido por
instituição de ensino devidamente
reconhecida pelo MEC
Certificado de conclusão de ensino
superior em curso de licenciatura
plena de Pedagogia expedido por
instituição de ensino devidamente
reconhecida pelo MEC
Certificado de conclusão de ensino
superior em curso de licenciatura
plena de Educação Física expedido
por instituição de ensino
devidamente reconhecida pelo
MEC

VAGAS

VENCIMENTO
BASE

CH*

PROVA
OBJETIVA

AC1

CR2

PCD3

01

-

-

R$ 2.099,52 30h/s

DOMINGO
TARDE

01

-

-

R$ 2.369,52 30h/s

DOMINGO
TARDE

01

-

-

R$ 1.825,20 30h/s

DOMINGO
TARDE

48

-

02

R$ 1.918,30 horas

02

-

-

R$ 1.918,30 horas

02

-

-

R$ 1.918,30 horas

04

-

-

R$ 1.918,30 horas

01

-

-

R$ 1.918,30 horas

01

-

-

R$ 1.918,30 horas

02

-

-

R$ 1.918,30 horas

100

aulas

100

aulas

100

aulas

100

aulas

100

aulas

100

aulas

100

aulas

DOMINGO
TARDE

DOMINGO
TARDE

DOMINGO
TARDE

DOMINGO
TARDE

DOMINGO
TARDE

DOMINGO
TARDE

DOMINGO
TARDE
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COD

CARGO

98

Professor P-II –
Língua Inglesa Zona Urbana

99

Professor P-II –
Língua Portuguesa –
Polo do Plano
Dourado

100

Professor P-II –
Língua Portuguesa –
Polo do Nereu

101

Professor P-II –
Matemática – Polo
da Teilândia

102

Professor P-II –
Matemática – Polo
do Plano Dourado

103

Professor P-II –
Matemática – Polo
do Nereu

104

Psicólogo

REQUISITOS MÍNIMOS

VAGAS
AC1

CH*

PROVA
OBJETIVA

PCD3

-

-

R$ 1.918,30 horas

-

-

R$ 1.918,30 horas

01

-

-

R$ 1.918,30 horas

01

-

-

R$ 1.918,30 horas

01

-

-

R$ 1.918,30 horas

01

-

-

R$ 1.918,30 horas

DOMINGO
TARDE

01

-

-

R$ 3.520,00 30h/s

DOMINGO
TARDE

Certificado de conclusão de ensino
superior em curso de licenciatura
plena em Língua Inglesa expedido
01
por instituição de ensino
devidamente reconhecida pelo
MEC
Certificado de conclusão de ensino
superior em curso de licenciatura
plena em Língua Portuguesa
expedido por instituição de ensino 01
devidamente reconhecida pelo
MEC
Certificado de conclusão de ensino
superior em curso de licenciatura
plena em Língua Portuguesa
expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida pelo
MEC
Certificado de conclusão de ensino
superior em curso de licenciatura
plena em Matemática expedido
por instituição de ensino
devidamente reconhecida pelo
MEC
Certificado de conclusão de ensino
superior em curso de licenciatura
plena em Matemática expedido
por instituição de ensino
devidamente reconhecida pelo
MEC
Certificado de conclusão de ensino
superior em curso de licenciatura
plena em Matemática expedido
por instituição de ensino
devidamente reconhecida pelo
MEC
Certificado de conclusão de ensino
superior em Psicologia expedido
por instituição de ensino
devidamente reconhecida pelo
MEC + registro no Conselho de
Classe

VENCIMENTO
BASE

CR2

100

aulas

100

aulas

100

aulas

100

aulas

100

aulas

100

aulas

DOMINGO
TARDE

DOMINGO
TARDE

DOMINGO
TARDE

DOMINGO
TARDE

DOMINGO
TARDE
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Sendo a prova escrita objetiva composta conforme discriminação abaixo:
CARGOS NÍVEL SUPERIOR
CARGOS
Coordenador Pedagógico CP-II
Engenheiro Agrônomo
Fonoaudiólogo
Gestor Ambiental
Professor (áreas afins)
Psicólogo

DISCIPLINA

NÚMERO
DE
QUESTÕES

PONTOS POR
QUESTÕES
(PESO)

TOTAL DE
PONTOS

Língua Portuguesa

15

2,0

30

Informática Básica

10

1,5

15

15

3,0

45

40

---

90

Conhecimentos
Específicos
Total

ANEXO II - SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Cargo
Coordenador Pedagógico
CP-II
Fonoaudiólogo

Engenheiro Agrônomo

Gestor Ambiental

Professor P-II (áreas afins)

Psicólogo

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Atribuição
Trabalhar em parceira com os professores, coordenadores e área técnico, dando-lhes
assessoria técnica pedagógica, acompanhando o planejamento, o cumprimento da
proposta político-pedagógica, a metodologia e a avaliação, objetivando a qualidade e
especificamente a melhoria do IDEB do Município.
Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas
utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia. Tratam de
pacientes e clientes; efetuam avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; orientam
pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolvem programas de
prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; exercem atividades administrativas,
de ensino e pesquisa; administram recursos humanos, materiais e financeiros.
Planejam, coordenam e executam atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos
naturais renováveis e ambientais. Fiscalizam essas atividades, promovem a extensão
rural, orientando produtores nos vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias e
elaboram documentação técnica e científica. Podem prestar assistência e consultoria
técnicas.
Organizar um banco de dados ambientais; Medir e registrar dados ambientais; Elaborar
relatórios ambientais específicos de áreas críticas (pode envolver análise de risco); Fazer
um inventário de leis, normas e regulamentações ambientais; Fazer inspeções
ambientais isoladas em unidades críticas; Implantar e fazer monitoramento ambiental;
Elaborar e implantar programas de gestão ambiental; Implantar e executar treinamento
e conscientização ambiental em diferentes setores e níveis organizacionais; Fazer a
avaliação de impactos ambientais nos termos legais para implantação, operação,
ampliação ou desativação de empreendimentos; Propor e executar ações corretivas;
Fazer auditoria ambiental espontaneamente e/ou por exigência legal.
Ministram aulas teóricas e práticas no ensino fundamental, em escolas da rede pública;
acompanham a produção da área educacional e cultural; planejam a disciplina e
participam da elaboração do projeto pedagógico; avaliam o processo de ensino e de
aprendizagem; preparam aulas e participam de atividades institucionais. Para o
desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades
comunicativas.
Desenvolver ações preventivas na área de saúde mental e no campo da orientação
psicossocial; realizar atendimento psicoterápico; participar do encaminhamento de
alunos para atendimento especializado; planejar, coordenar e realizar assistência
psicológica individual ou em grupo dos educandos com problemas de aprendizagem;
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.
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ANEXO V - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
COORDENADOR PEDAGÓGICO CP-II
Avaliação do Rendimento Escolar. Avaliação do Sistema Educacional. Correntes Pedagógicas da Educação
Infantil. Currículos e Programas. Didática Aplicada à Educação a Distância. Didática e Diversidade na Sala de
Aula. Didática: Novas Mediações. Educação de Jovens e Adultos. Educação e Movimentos Históricos.
Educação Inclusiva: Aspectos Teórico-práticos. Educação Profissional: Serviços e Apoio Escolar. Estágio
Supervisionado em Ensino Infantil. Serviços de Apoio Escolar. Estrutura e Funcionamento da Educação
Básica. Estrutura e Organização da Escola de Educação Infantil. Estudos Disciplinares. Filosofia e Educação.
Orientação educacional (evolução histórica, conceitos, princípios, objetivos e funções). Técnicas de
orientação educacional. Planejamento em orientação educacional. Orientação profissional. Gestão da
Educação em Ambientes não Escolares. Gestão Escolar: Dimensões da Ação Supervisora. Gestão Escolar:
Mediação, Escola, Família e Saúde. Gestão Escolar: Mediação, Escola, Trabalho e Lazer. Homem e Sociedade.
Informática: Tecnologias Aplicadas à Educação. Metodologia do Ensino Médio (Modalidade Normal).
Supervisão escolar (evolução: evolução histórica, conceitos, princípios, objetivos e funções) Estratégias
específicas da ação supervisora. Procedimentos técnicos de supervisão escolar. Métodos de Pesquisa. O Jogo
na Construção do Conhecimento. Pesquisa Educacional: Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação.
Pesquisa Educacional: Dimensões Internas e Externas da Escola. Pesquisa Educacional: Diversificação de
Modelos Pedagógicos. Planejamento Educacional e Projetos de Ação Pedagógica. Políticas Públicas e
Legislação de Ensino. Prática no Ensino Infantil (0 a 3 anos). Prática na Formação do Pedagogo: Orientação
Educacional. Práticas do Ensino Fundamental. Práticas e Projetos no Ensino Infantil (4 e 5 anos). Psicologia
Construtivista e Sociointeracionista. Psicologia do Desenvolvimento e Teorias da Aprendizagem.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Conhecimentos de Agroecologia: Conceitos e princípios de agroecologia. O conceito de agroecossistema:
estrutura e funcionamento. Fatores associados aos sistemas vegetais e animais em suas relações com o meio
ambiente. Manejo ecológico dos solos. Princípios básicos de ecologia da população vegetal. Fluxos de energia
e nutrientes na agricultura. Interações, diversidade e estabilidade em agroecossistemas. A transição da
agricultura convencional à agricultura ecológica. Defesa Sanitária Vegetal: Sintomatologia e diagnose. Ciclo
das Relações patógeno/hospedeiro. Controle e Manejo de Doenças. Grupo de doenças: Damping-off;
Podridões de raiz e colo; Manchas foliares; Míldios e Oídios; Ferrugens; Galhas fúngicas e bacterianas;
Viroses; Principais pragas de plantas cultivadas na região; Métodos de controle de pragas; Manejo Integrado
de Pragas (MIP); Pragas de produtos agrícolas armazenados. Produtos fitossanitários: utilização, toxicologia
e legislação específica. Agrotóxicos: Conceito e características dos produtos. Classificação toxicológica.
Procedimentos e cuidados no registro, produção, embalagem, rotulagem, comercialização e armazenamento.
Avaliação da periculosidade ambiental. Impacto do uso de agrotóxicos no ambiente. Controle Biológico:
Principais agentes - grupos e características. Métodos de controle biológico. Planejamento e implantação de
programas de controle biológico. Controle de qualidade de agentes de controle biológico. Importação,
exportação e regulamentação de agentes de controle biológico. Irrigação e Drenagem: Avaliação da
necessidade de irrigação. Tipos de sistemas de irrigação. Critérios de seleção. Eficiência dos diferentes
métodos de irrigação. Manejo da irrigação. Cálculo das principais variáveis em projetos de irrigação por
aspersão, sulcos e inundação. Avaliação da necessidade de drenagem. Tipos de sistemas de drenagem.
Critérios para dimensionamento de sistemas de drenagem agrícola. Drenagem de baixo custo (métodos
alternativos). Cálculo das principais variáveis em projetos de drenagem superficial e subsuperficial.
Olericultura: Manejo da irrigação de hortaliças. Nutrição mineral de hortaliças. Manejo de plantas daninhas
em hortaliças. Mecanização Agrícola: Tratores agrícolas. Máquinas e equipamentos de tração animal e
tratorizada: caracterização; regulagens, capacidade operacional e manutenção. Seleção e planejamento de
uso de sistemas mecanizados. Criações: Espécie e indivíduo. Aptidão, função e produto. Grupos raciais.
Índices zootécnicos. Sistemas de produção e seu impacto ao meio ambiente. Introdução de espécies exóticas.
Nichos ecológicos. Aspectos econômicos da criação de animais. Manejo das espécies domésticas nas diversas
fases de criação: Manejo de peixes. Manejo de aves. Manejo de suínos. Manejo de bovinos de corte. Manejo de
5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
bovinos de leite. Manejo de ovinos e caprinos. Instalações, equipamentos e ambiência: Máquinas envolvidas
na produção animal. Dimensionamento de instalações para animais. Localização, instalações e equipamentos
para a produção animal. Higiene das instalações. Manejo de dejetos. Bem estar animal.
FONOAUDIÓLOGO
Sistema do Aparelho Auditivo: Bases Anatômicas e Funcionais; Audiologia Clínica: Procedimentos Subjetivos
e Objetivos de Testagem Audiológica - indicação, Seleção e Adaptação do Aparelho de Ampliação Sonora
Individual; Audiologia do Trabalho: Ruído, Vibração e Meio Ambiente. Exame Otoneurológico, Otoemissões
Acústicas; Audiologia Educacional; Neurofisiologia do Sistema motor da Fala; Funções Neurolingüísticas;
Desenvolvimento da Linguagem; Estimulação Essencial; Deformidades Craniofaciais: Características
Fonoaudiológicas - Avaliação Miofuncional - Tratamento Fonoaudiológico; Distúrbios da Voz: Disfonias Aspectos Preventivos, Avaliação e Fonoterapia; Distúrbios de Linguagem, da Fala e da Voz, decorrentes de
fatores Neurológicos, Psiquiátricos, Psicológicos e Sócio-Ambientais; Desvios Fonológicos; Sistema Sensório Motor - Oral - Etapas Evolutivas; Fisiologia da Deglutição, Desequilíbrio da Musculatura Orofacial e Desvios
da Deglutição - Prevenção, Avaliação e Terapia Miofuncional; Disfagia; Distúrbios da Aprendizagem da
Linguagem Escrita: Prevenção, Diagnóstico e Intervenção Fonoaudiológica. Voz: Anatomo-fisiologia da Voz;
Voz Profissional; Patologias da Voz; Avaliação e Reabilitação das Patologias da Voz. Motricidade Oro-facial:
Anatomo-Fisiologia dos órgãos Fonoarticulatórios; Patologias; Avaliação e Reabilitação das Patologias dos
Órgãos Fonoarticulatórios. Linguagem: Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem oral e escrita; Patologias
da Linguagem Oral e Escrita; Avaliação e Reabilitação das Patologias da Linguagem Oral e Escrita. Saúde
Coletiva: Atuação Fonoaudiológica no contexto da saúde coletiva e Sistema Único de Saúde. Audição:
Anatomo-fisiologia da Audição; Audiometria Tonal, Logoaudiometria; Imitância. Acústica; Avaliação
Audiológica Infantil; Avaliação Eletrofisiológica: Emissões Otoacústicas e Potencial Evocado Auditivo de
Tronco Encefálico; Patologias da Audição; Triagem Auditiva Neonatal; Processamento Auditivo; Avaliação e
Reabilitação das Patologias da Audição. Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano. Princípios e normas que
regem o exercício profissional. Ética Profissional . Sistema Único de Saúde (SUS). A Gestão do SUS; Normas
Operacionais Básicas do SUS - NOB /1991; NOB / 1993; NOB / 1996. - NOAS / 2001; Atenção Primária e
Promoção da Saúde. Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde
para o SUS. Programa Estratégia Saúde da Família – PSF (Programa Saúde da Família). Núcleo de Apoio a
Saúde da Família-NASF.
GESTOR AMBIENTAL
Conceito de Meio Ambiente, Meio Ambiente na Constituição, Licenciamento - avaliação controle de impacto
ambiental, Educação Ambiental, Gestão em Unidade de Conservação Sociedade e Meio ambiente Saneamento
Ambiental, Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos, Conservação e Uso do solo,, Controle de Poluição
do Ar. Legislação: Código Florestal (lei 4.771/65), Lei de Política Nacional do Meio Ambiente lei 6.938/81,
Decreto Federal 6514/08 e sua alteração decreto 6686/08. Ecologia, Geologia Ambiental, Sistema de
Informação Geográfica, Hidrologia, Operações Unitárias, Estatística Aplicada, Química Ambiental, Educação
Ambiental, Poluição do Solo, Direito Ambiental, Microbiologia Ambiental, Poluição do Ar, Projetos
Ambientais, Sistema de Gestão Ambiental, Tecnologias Limpas, Biomonitoramento, Instrumentos de
Licenciamento Ambiental, Segurança, Saúde e Meio Ambiente, Tecnologia da Energia. Ecologia e
ecossistemas brasileiros. Ciclos biogeoquímicos. Noções de Meteorologia e Climatologia. Noções de Geologia
e Solo. Qualidade do ar, poluição atmosférica, controle de emissões. Aquecimento Global e Mecanismos de
desenvolvimento Limpo - MDL. Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologia de tratamento de águas e
efluentes para descarte/e ou reuso. Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento e tratamento
de resíduos sólidos, hídricos e de água subterrânea. Caracterização e recuperação de áreas degradadas, em
especial do solo e d’água subterrânea. Legislação Ambiental aplicada (Leis, decretos, resoluções CONAMA)
Regulamentação para os Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Processo de licenciamento ambiental.
Lei Federal nº9.605/98 e suas alterações. Lei Federal nº 9.985/00 e suas alterações. Lei Federal nº 9.966/00
e suas alterações. Lei Federal nº 9.433/97 e suas alterações. Noções de economia ambiental. Política
ambiental e desenvolvimento sustentável. Planejamento ambiental, planejamento territorial, urbanismo,
vocação e uso do solo. Meio Ambiente e Sociedade.
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PROFESSOR P-II – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
A função social da escola pública; A educação e a escola. A relação educação-sociedade. A escola em seu
contexto social. O ensino público no ensino infantil, fundamental e médio. A questão da qualidade do ensino.
O aluno da escola pública. Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos
metodológicos e avaliação escolar); Concepção de desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento
na psicologia histórico-cultural; procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 5 anos, referente
à saúde, alimentação e higiene; A brincadeira de papéis sociais e formação da personalidade. Objetivos do
Ensino Infantil; Ampliação do repertório vocabular; A criança Pré-Escolar e suas linguagens; Atendimento à
criança pré-escolar provinda de ambientes pouco estimuladores; Atividade de estimulação para a leitura na
pré-escola; A educação artística a serviço da criatividade na pré-escola; Sucata, um desafio à criatividade;
Situações estimuladoras na área do pensamento operacional concreto; O desenvolvimento das percepções: o
processo de formação de conceitos; A criança pré-escolar e o meio social; Ciências no Ensino Infantil importância; Uma escola Piagetiana; A aprendizagem da linguagem e a linguagem como instrumento de
aprendizagem; A consciência moral e o espírito cívico segundo Jean Piaget; Estatuto da Criança e do
Adolescente; A criança e o número; Avaliação; Planejamento; Projeto Pedagógico: caminho para a
autonomia; Pedagogia de Freinet; Referencial Curricular Nacional; Como trabalhar a harmonização na préescola; A importância do lúdico na aprendizagem. A criança e o adolescente - seu desenvolvimento cognitivo,
emocional e social; sua aprendizagem escolar. As relações sociais da escola pública (professor-aluno). Os
grupos dos alunos. O ensino-aprendizagem da escola pública. Os vários conceitos de ensino. O planejamento
didático - o que o aluno deve aprender, quem visa aprender, como ensinar, como avaliar a aprendizagem.
Metodologia do ensino (problematizadora, tradicional, transmissão). Políticas Educativas, organização
escolar e descentralização; Currículos e o aprender a viver juntos; Convivência e pluralismo. As tendências
pedagógicas na educação; Planejamento de ensino e projeto pedagógico da escola; O processo de ensino e
seus componentes: objetivos, conteúdos, métodos; Avaliação do ensino/aprendizagem; Educação inclusiva;
Parâmetros curriculares nacionais no ensino infantil e nas séries iniciais - Temas Transversais; Estatuto da
Criança e do Adolescente; Artigos 205 a 214 da Constituição Federal; A Lei nº 9.394 / 96, de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional e Lei 12796/13. Conselhos escolares e legislação educacional. Conhecimentos
Sociais: As Regiões Brasileiras - Aspectos físico, econômico e humano da Região Norte; Conhecimentos
Básicos de Geografia e História. Conhecimentos Básicos de Geografia do Pará e de História do Brasil, de 1985
(Nova República) até os dias atuais. Concepção do ensino de História. O saber histórico escolar e sua
importância social. Conceitos básicos: o fato histórico, o sujeito histórico e o tempo histórico. Eixos
temáticos: história local e do cotidiano; e história das organizações populacionais. Conteúdos básicos de
História do Brasil e do Pará. Procedimentos metodológicos e recursos didáticos no ensino de História.
Atividades significativas: visita a museus, exposições, cidades históricas e pesquisas no bairro. O homem e o
meio ambiente. Ecologia. Higiene e saúde e Preservação ambiental. Conhecimentos/Atualidades/Realidade
do Brasil. Concepção do ensino de Geografia. O espaço como construção social e histórica da ação humana. O
estudo da paisagem local. Paisagem e natureza (transformação, preservação e consequências da ação do
homem). Urbano e rural: modos de ser, viver e trabalhar nos dois ambientes. O papel das tecnologias, da
informação, da comunicação e dos transportes para as sociedades urbanas e rurais. A resolução de
problemas e o processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Tratamento da informação: leitura e
interpretação de informações contidas em imagens, tabelas e gráficos. Ciências: O ensino de ciências nos
anos iniciais da Educação Básica. Temas transversais: meio ambiente; saúde; e orientação sexual. O papel da
experimentação no ensino de ciências. Língua Portuguesa: O ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais
da Educação Básica. O desenvolvimento da oralidade no cotidiano escolar. A apropriação da escrita no
cotidiano escolar. O ensino de gramática nos anos iniciais. A prática da leitura: objetivos, finalidades e
compreensão de textos. Produção de textos e a prática pedagógica (tipologia, suportes e gêneros textuais). A
literatura nos anos iniciais da Educação Básica. Principais ideias e teorias dos educadores: Emília Ferreiro,
Paulo Freire, Freinet, Perrenoud, Piaget, Vygotsky. Método Montessori.
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PROFESSOR P-II – EDUCAÇÃO FÍSICA
Educação Física: Histórico, Características e Importância Social. Ordenamentos legais da educação física
escolar: LDB, DCN´s e PCN´s. A Constituição Federal: da Educação, da Cultura e do Desporto. Tendências
Pedagógicas da Educação Física na escola: desenvolvimentista, construtivista, crítico-emancipatória,
concepção de aulas abetas, aptidão física e crítico-superadora. Avaliação em Educação Física. A Educação
Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura: a Educação Física e a pluralidade
cultural. Materiais e equipamentos indispensáveis nas aulas de Educação Física. Conteúdos da educação
física- Jogos: Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e Competitivos; Jogo Simbólico; Jogo de
Construção; Jogo de Regras; Pequenos Jogos; Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular; Lutas:
Lutas de distância, lutas de corpo a corpo; fundamentos das lutas; Danças: danças populares brasileiras;
danças populares urbanas; danças eruditas clássicas, modernas, contemporâneas e jazz; danças e
coreografias associadas a manifestações musicais; Esportes: individuais- atletismo, natação. coletivos:
futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Esportes com bastões e raquetes. Esportes sobre rodas.
Técnicas e táticas. Regras e penalidades. Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte.
Ginásticas: de manutenção da saúde, aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a dança;
de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva.
Elementos organizativos do ensino da Educação Física: objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação
escolar. Plano de ensino e plano de aula. Educação Física e educação especial. Princípios norteadores para o
ensino da Educação Física: inclusão, diversidade, corporeidade, ludicidade, reflexão crítica do esporte,
problematização de valores estéticos. Aspectos metodológicos do Ensino de Educação Física. Temas
Transversais. O esforço, sacrifício, castigo; A competição / cooperação / sociabilização; A reflexão / análise /
compreensão / síntese da realidade físico-corporal. Educação Física e PNEE'S. Os Parâmetros Curriculares
Nacionais para à área de Educação Física na Educação Básica (Infantil, Fundamental e Médio). O papel
pedagógico da Educação Física na constituição dos sujeitos, da sociedade e do mundo.
PROFESSOR P-II – LÍNGUA INGLESA
A LDBN nº 9.394/96 e o ensino de Língua Estrangeira Moderna. Objetivos do Ensino de Língua Estrangeira
para o Ensino Fundamental. Concepções teóricas do processo de ensino e aprendizagem de Língua
Estrangeira. Tendências Pedagógicas no ensino de Língua Estrangeira: Métodos e Abordagens de Ensino.
Relação entre processo de ensinar e aprender Língua Estrangeira e os temas transversais. Interculturalidade
e Interdisciplinaridade no ensino de Língua Estrangeira. O processo avaliativo no ensino de Língua
Estrangeira. Habilidades comunicativas no ensino de Língua Estrangeira: compreensão e produção escrita;
compreensão e produção oral. Part of Speech (Noun, Adjective, Verb, Adverb, Preposition, Conjunction,
Pronoun, Interjection). Determiners. Phrasal verbs. Modal verbs. Verb Tenses. Question Tag. Discourse
Markers. Reported Speech. Cognates and False Cognates. Nominal Groups. Relative Clauses. Punctuation.
PROFESSOR P-II – LÍNGUA PORTUGUESA
Análise Textual: O tema ou a ideia global ou tópico de parágrafos; Argumento principal defendido pelo
autor; O objetivo ou finalidade defendido pelo autor; Elementos característicos de cada tipo e gêneros
textuais - literários e não-literários; Função da linguagem; Paráfrase: fidelidade aos segmentos de origem;
Relações de intertextualidade; Informações explícitas e implícitas veiculadas; Níveis de linguagem; Relações
lógico-discursivas (causalidade, temporalidade, conclusão, comparação, finalidade, oposição, condição,
explicação, adição, estabelecidas entre parágrafos, períodos ou orações); Coesão e coerência; Relação de
sentido entre palavras (sinonímia, antonímia, hiperonímia); Efeitos de sentido pretendidos pelo uso de
recursos lexicais e gramaticais; Usos metafóricos e metonímicos das palavras e expressões; Língua oral e
língua escrita; Implicações sócio históricas dos índices contextuais e situacionais na construção da imagem
de locutor e interlocutor (marcas dialetais, níveis de registros, jargão, gíria). Análise Linguística: Gramática
normativa, descritiva e internalizada; Concepção de erro; Processo de formação de palavras; Colocação
pronominal; Regência verbal e nominal; Concordância verbal e nominal; Ortografia, acentuação e
pontuação. Figuras de linguagem: pensamento, sintaxe e palavra. Teoria Literária: Conceito de Literatura;
Estilos de época; Movimentos literários. Literatura Brasileira: Literatura colonial; Barroco; Arcadismo;
Romantismo; Realismo; Naturalismo; Parnasianismo; Simbolismo; Pré-Modernismo; Modernismo;
Tendências Contemporâneas. Ensino da Língua Portuguesa: O trabalho com a oralidade na escola; Ensino e
avaliação em leitura; Ensino e avaliação na produção de texto; Ensino e avaliação de gramática. Semântica.
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Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. Morfossintaxe: classificação das
palavras, emprego e flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas
e subordinadas, termos da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação.
Ocorrência de crase. Ortografia oficial. Acentuação gráfica.
PROFESSOR P-II – MATEMÁTICA
Números e suas operações: Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações,
propriedades, problemas. Números: multiplicidade, divisibilidade, fatoração, MDC e MMC, representações,
relações de ordem, reta numérica, intervalos. Proporcionalidade: razão, proporção, porcentagem, divisão
proporcional, juros, regra de três simples e composta. Geometria (elementos geométricos, ângulos, figuras
geométricas, área e perímetro): Geometria plana: conceitos fundamentais, a reta e suas partes, ângulos,
polígonos regulares e quaisquer, circunferência e círculo, relações métricas, teorema de Pitágoras,
semelhança, teorema de Tales, relações trigonométricas, leis dos senos e cossenos. Geometria espacial:
posições relativas de pontos, retas planos no espaço tridimensional, figuras espaciais e suas grandezas,
princípio de Cavalieri. Geometria analítica: sistema cartesiano, pontos, retas, planos, circunferências,
equações, intersecções, posições relativas. Grandezas e medidas: Comprimento, massa, tempo, área, volume,
armazenagem (Kb, Gb, etc.), grandezas compostas (kWh, Km/h, etc.). Álgebra e funções: Equações do 1º e 2º
grau, inequações e sistemas: lineares, quadráticas, exponenciais e logarítmicas, resolução de problemas.
Funções do 1º e 2º grau: representações gráficas e algébricas, domínio, imagem, máximos e mínimos,
funções lineares, quadráticas, exponenciais e logarítmicas. Funções trigonométricas: seno, cosseno e
tangente. Progressões aritméticas e geométricas, princípio multiplicativo, permutações, arranjos e
combinações. Matrizes e determinantes: operações com matrizes, matriz quadrada, matriz inversa, cálculo
de determinantes. Polinômios: operações, raízes, decomposição, teorema fundamental da álgebra. Estatística
e probabilidade: Médias, tabelas, gráficos, probabilidade. Ensino de Matemática: O processo de ensino e
aprendizagem em Matemática: concepções, situações didáticas, contrato e transposição didática, avaliação e
análise de erros, campos conceituais, tempo didático. Aspectos didáticos e cognitivos relativos a: número e
operações, geometria, grandezas e medidas, álgebra e funções; estatística e probabilidade.
PSICÓLOGO
A práxis do psicólogo. Política de saúde e saúde mental. Terapêuticas ambulatoriais em saúde mental.
Desenvolvimento mental do ser humano. Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico Psicológico: conceitos
e objetivos, teorias psicodinâmicas, processo diagnóstico, testes. Terapia grupal e familiar. Abordagens
Terapêuticas. Principais aspectos teóricos de Freud, Piaget e Lacan. Psicosociologia: elaboração do conceito
de instituição, o indivíduo e as instituições, a questão do poder e as instituições, a instituição da violência.
Psicopatologia: natureza e causa dos distúrbios mentais. Neurose, psicose e perversão: diagnóstico.
Conceitos centrais da Psicopatologia Geral. Questões da Prevenção Primária, Secundária e Terciária; O
Psicólogo na Organização – Desenvolvimento de Recursos Humanos; Psicologia e Cidadania: a comunidade e
a promoção do bem estar social. Conhecimento comum x conhecimento científico, discurso popular x
discurso científico, saúde e educação popular. Psicologia do desenvolvimento, teorias da sexualidade infantil,
desenvolvimento cognitivo. Legislação e Código de Ética Profissional. Avaliação psicológica: fundamentos da
medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e interpretação de resultados.
Políticas de saúde no Brasil: implicações nas práticas clínicas. Técnicas de entrevista. Psicologia do
desenvolvimento. Psicopatologia geral. Impacto diagnóstico/processo de adoecimento/enfrentamento da
doença e adesão ao tratamento. Práticas Interventivas clínicas e demandas sociais; Psicossomática.
Psicologia social e psicologia sócio histórica. Psicologia institucional. Equipes Interdisciplinares. Psicoterapia
breve. Teorias e técnicas psicológicas: Psicanálise/ Gestalt Terapia/ Behaviorismo/ Reich. Psicoterapia
familiar: teoria e técnica. Processo saúde/doença e suas Implicações socioculturais. Psicoterapia de grupo.
Álcool, tabagismo, outros tipos de dependência química e redução de danos. Código de Ética Profissional dos
Psicólogos. A clínica da terceira idade. Saúde do trabalhador: conceitos e práticas. Ética e legislação
profissional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Sistema Único de Saúde (SUS). A Gestão do SUS; Normas
Operacionais Básicas do SUS - NOB /1991; NOB / 1993; NOB / 1996. - NOAS / 2001; Atenção Primária e
Promoção da Saúde. Educação em Saúde, Educação Popular em Saúde e Educação Permanente em Saúde
para o SUS. Programa Estratégia Saúde da Família – PSF (Programa Saúde da Família). Núcleo de Apoio a
Saúde da Família-NASF.
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Ficam mantidos os demais termos do Edital.
PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.
São Félix do Xingu - PA, 27 de setembro de 2019.

Minervina Maria de Barros Silva
Prefeita Municipal
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