PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 001/2020 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
ERRATA 001/2020
O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para
conhecimento e esclarecimento dos interessados, que fará as seguintes alterações no Edital do Concurso Público
001/2020:
1º) Nos requisitos mínimos dos cargos, Capítulo II, onde se lê:
COD

CARGO

11

Professor de Educação
do Campo – Ciências

20

Professor de Ciências
Físicas e Biológicas

21

Professor de Ciências
Físicas e Biológicas
(Castelo de Sonhos)

22

Professor de Ciências
Físicas e Biológicas
(Cachoeira)

REQUISITOS MÍNIMOS
Diploma de conclusão de curso de
graduação em Licenciatura em
Ciências Físicas e Biológicas ou
Licenciatura em Ciências Naturais ou
Licenciatura de Educação do Campo
com ênfase em Ciências da Natureza
e Matemática, expedido por IES
reconhecida pelo MEC
Diploma de conclusão de curso de
graduação em
Licenciatura em Ciências Físicas e
Biológicas em IES reconhecida pelo
MEC
Diploma de conclusão de curso de
graduação em Licenciatura em
Ciências Físicas e Biológicas em IES
reconhecida pelo MEC
Diploma de conclusão de curso de
graduação em Licenciatura em
Ciências Físicas e Biológicas em IES
reconhecida pelo MEC

VAGAS

VENCIMENTO
BASE

CH*

TURNO DA
APLICAÇÃO
DAS PROVAS

AC1

PCD2

04

-

R$ 2.557,73

40h/s

26/04/2020
MANHÃ

11

01

R$ 2.557,73

40h/s

26/04/2020
MANHÃ

01

-

R$ 2.557,73

40h/s

26/04/2020
MANHÃ

02

-

R$ 2.557,73

40h/s

26/04/2020
MANHÃ

VAGAS

VENCIMENTO
BASE

CH*

TURNO DA
APLICAÇÃO
DAS PROVAS

Leia-se: (alteração em negrito)
COD

CARGO

11

Professor de Educação
do Campo – Ciências

20

Professor de Ciências
Físicas e Biológicas

21

Professor de Ciências
Físicas e Biológicas
(Castelo de Sonhos)

22

Professor de Ciências
Físicas e Biológicas
(Cachoeira)

REQUISITOS MÍNIMOS
Diploma de conclusão de curso de
graduação em Licenciatura em
Ciências Físicas OU Ciências
Biológicas ou Licenciatura em
Ciências Naturais ou Licenciatura de
Educação do Campo com ênfase em
Ciências da Natureza e Matemática,
expedido por IES reconhecida pelo
MEC
Diploma de conclusão de curso de
graduação em
Licenciatura em Ciências Físicas OU
Biológicas em IES reconhecida pelo
MEC
Diploma de conclusão de curso de
graduação em Licenciatura em
Ciências Físicas OU Biológicas em IES
reconhecida pelo MEC
Diploma de conclusão de curso de
graduação em Licenciatura em
Ciências Físicas OU Biológicas em IES
reconhecida pelo MEC

AC1

PCD2

04

-

R$ 2.557,73

40h/s

26/04/2020
MANHÃ

11

01

R$ 2.557,73

40h/s

26/04/2020
MANHÃ

01

-

R$ 2.557,73

40h/s

26/04/2020
MANHÃ

02

-

R$ 2.557,73

40h/s

26/04/2020
MANHÃ
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2º) Capítulo VIII do Edital, alteração da pontuação máxima para a Etapa: Prova Discursiva-Redação,
que passará a valer 7 (sete) pontos, portanto:
Onde se lê:
4. Na Prova Discursiva – Redação, o candidato deverá desenvolver texto dissertativo a partir de proposta
única, sobre assunto de interesse geral. Considerando que o texto é único, os itens discriminados a seguir
serão avaliados em estreita correlação:
4.1. Conteúdo – até 06 (seis) pontos:
a) Perspectiva adotada no tratamento do tema;
b) Capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto;
c) Consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento.
4.1.1. A nota será prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em
meio a divagações e/ou colagem de textos e de questões apresentados na prova.
4.2. Estrutura – até 02 (dois) pontos:
a) Respeito ao gênero solicitado;
b) Progressão textual e encadeamento de ideias;
c) Articulação de frases e parágrafos (coesão textual).
4.3. Expressão – até 02 (dois) pontos:
4.3.1. A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua
estreita correlação com o conteúdo desenvolvido. A avaliação será feita considerando-se:
a) Desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para o cargo;
b) Adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso;
c) Domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes itens: estrutura sintática de orações e
períodos, elementos coesivos; concordância verbal e nominal; pontuação; regência verbal e nominal;
d) emprego de pronomes; flexão verbal e nominal; uso de tempos e modos verbais; grafia e acentuação.
9. A Prova Discursiva – Redação terá caráter Eliminatório e Classificatório e será avaliada na escala de 0
(zero) a 10 (dez) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a
06 (seis).
Leia-se (alterações em negrito):
4. Na Prova Discursiva – Redação, o candidato deverá desenvolver texto dissertativo a partir de proposta
única, sobre assunto de interesse geral. Considerando que o texto é único, os itens discriminados a seguir
serão avaliados em estreita correlação:
4.1. Conteúdo – até 04 (quatro) pontos:
a) Perspectiva adotada no tratamento do tema;
b) Capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto;
c) Consistência dos argumentos, clareza e coerência no seu encadeamento.
4.1.1. A nota será prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em
meio a divagações e/ou colagem de textos e de questões apresentados na prova.
4.2. Estrutura – até 1,5 (um e meio) pontos:
a) Respeito ao gênero solicitado;
b) Progressão textual e encadeamento de ideias;
c) Articulação de frases e parágrafos (coesão textual).
4.3. Expressão – até 1,5 (um e meio) pontos:
4.3.1. A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua
estreita correlação com o conteúdo desenvolvido. A avaliação será feita considerando-se:
a) Desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido para o cargo;
b) Adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso;
c) Domínio da norma culta formal, com atenção aos seguintes itens: estrutura sintática de orações e
períodos, elementos coesivos; concordância verbal e nominal; pontuação; regência verbal e nominal;
d) emprego de pronomes; flexão verbal e nominal; uso de tempos e modos verbais; grafia e acentuação.
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9. A Prova Discursiva – Redação terá caráter Eliminatório e Classificatório e será avaliada na escala de 0
(zero) a 7 (sete) pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a
3,5 (três e meio).
3º) Capítulo IX do Edital, alteração da pontuação máxima para a Etapa: Prova de Títulos, que passará
a valer 3 (três) pontos, portanto:
Onde se lê:
2. A análise dos títulos é limitada ao número máximo de 10 (dez) pontos, conforme especificado no Anexo III
deste Edital e tem caráter apenas Classificatório.
8. Serão considerados, para efeito de classificação, somente os títulos especificados no Anexo III deste Edital,
limitada a pontuação máxima de 10 (dez) pontos para cada cargo, MESMO SE A SOMA DOS VALORES DOS
TÍTULOS APRESENTADOS SUPERAR ESSE VALOR.
Leia-se: (alteração em negrito):
2. A análise dos títulos é limitada ao número máximo de 3 (três) pontos, conforme especificado no Anexo III
deste Edital e tem caráter apenas Classificatório.
8. Serão considerados, para efeito de classificação, somente os títulos especificados no Anexo III deste Edital,
limitada a pontuação máxima de 3 (três) pontos para cada cargo, MESMO SE A SOMA DOS VALORES DOS
TÍTULOS APRESENTADOS SUPERAR ESSE VALOR.
4º) Alteração da Tabela de Pontuação de Títulos do Anexo III, passando a ser composta e pontuada
conforme descrição abaixo:
Tabela de Títulos
FAIXA
1

2

3

TITULAÇÃO
Diploma ou certificado devidamente
registrado de conclusão de doutorado,
acompanhado do histórico do curso, no
cargo em que concorre.
Diploma ou certificado devidamente
registrado de conclusão de mestrado,
acompanhado do histórico do curso, no
cargo em que concorre.
Certificado de conclusão de curso de pósgraduação, em nível de especialização,
acompanhado de histórico do curso,
conferido após atribuição de nota de
aproveitamento na especialidade a que
concorre, com carga horária mínima de 360
horas.

QTDE
MÁXIMA DE
TÍTULOS

PONTUAÇÃO
POR TÍTULO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

1

1,5

1,5

1

1,0

1,0

1

0,5

0,5

*
PONTUAÇÃO

TOTAL DE PONTOS
3,0
Parecer do Analista
5º) Alteração do Conteúdo Programático para o Cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA,
passando a vigorar o seguinte conteúdo:
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
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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.
Ficam mantidos os demais termos do Edital. Esta ERRATA integra o Edital respectivo, para todos os efeitos
legais, sendo publicado no Mural da Prefeitura e no site da Organizadora.
Altamira - PA, 31 de janeiro de 2020.

Domingos Juvenil Nunes de Sousa
Prefeito Municipal

4

