
 

 

 

 

2° RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
 

 
Onde se lê: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº. 001/2021 
 
Passa-se a ler: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº. 001/2022 
 
 
Onde se lê: 13.7 Será exigida prova de títulos para os cargos de nível 
superior . 
 
Acrescenta:  13.7 Será exigida prova de títulos para os cargos de nível 
superior, os documentos comprobatórios referente a prova de títulos deverá ser 
encaminhado em campo próprio no ato da inscrição em um único arquivo em 
PDF, em caso de dúvidas o candidato deverá enviar e-mail para 
suporte@creativegroup.net.br   
 
 
Acrescenta de forma organizada o conteúdo programático e bibliografia do 
cargo Pedagogo (psicopedagogia) 
 
Cargo: Pedagogo (psicopedagogia) 
 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 
literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. 
Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação 
pronominal. Crase. 
 
Matemática: Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação com números reais, nas suas 
possíveis representações; Mínimo múltiplo comum; Máximo divisor comum; 
Porcentagem; Razão e proporção; Regra de três simples ou composta; Equações do 1.º 
ou do 2.º graus; Sistema de equações do 1.º grau; Grandezas e medidas – quantidade, 
tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa; Relação entre grandezas – tabela 
ou gráfico; Tratamento da informação – médias aritméticas; Noções de Geometria – 
forma, ângulos, área, perímetro, volume, Teoremas de Pitágoras ou de Tales 
 
Conhecimentos Pedagógicos: A prática educativa do professor na educação infantil: 
A observação, registro e avaliação formativa; A organização e planejamento do espaço 
na educação infantil; A pedagogia de projetos didáticos; As relações entre a escola e a 
família; O comportamento infantil – o desenvolvimento dos afetos e das relações; O 
compartilhamento da ação educativa; O cuidar e o educar. Os ambientes de 
aprendizagem na educação infantil: A brincadeira e o desenvolvimento da imaginação 
e da criatividade; A brincadeira na educação infantil nas perspectivas psicossociais, 
educacionais e lúdicas; Alfabetização; O currículo e a pedagogia da brincadeira; O 
desenvolvimento da linguagem oral; O desenvolvimento das artes visuais e do 
movimento. O trabalho com as múltiplas linguagens. A formação pessoal e social da 
criança: A criança, a natureza e a sociedade; As interações criança/criança como 
recurso de desenvolvimento: identidade e autonomia; O desenvolvimento humano em 
processo de construção – Piaget, Vygostky e Wallom. O desenvolvimento da 
motricidade: A importância da psicomotricidade na educação infantil; A psicomotricidade 
no desenvolvimento da criança; O lúdico e o desenvolvimento psicomotor. O papel da 
educação psicomotora na escola. A matemática na educaçâo infantil: Ensinar e 
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aprender matemática na educação infantil; Espaço e forma; Grandezas e medidas; 
Número e sistema de numeração. Relação entre educação, escola e sociedade: 
concepções de Educação e Escola; função social da escola; educação inclusiva e 
compromisso ético e social do educador. Gestão democrática: a participação como 
princípio. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento pleno do 
educando. A integração entre educar e cuidar na educação básica. Projeto político-
pedagógico: fundamentos para a orientação, o planejamento e a implementação das 
ações educativas da escola. Currículo e cultura: visão interdisciplinar e transversal do 
conhecimento. Currículo: a valorização das diferenças individuais, de gênero, étnicas e 
socioculturais e o combate à desigualdade. Currículo, conhecimento e processo de 
aprendizagem: as tendências pedagógicas na escola. Currículo nas séries iniciais: a 
ênfase na competência leitora (alfabetização e letramento) e o desenvolvimento dos 
saberes escolares da matemática e das diversas áreas de conhecimento. Currículo em 
ação: planejamento, seleção, contextualização e organização dos conteúdos; o trabalho 
por projetos. A avaliação diagnóstica ou formadora e os processos de ensino e de 
aprendizagem. A mediação do professor, dialogal e problematizadora, no processo de 
aprendizagem e desenvolvimento do aluno; a inerente formação continuada do 
educador. 
 
Conhecimentos específicos: Fundamentos da Psicopedagogia - histórico; objeto de 
estudo; embasamento teórico; campo de atuação. Código de Ética. Diagnóstico 
Psicopedagógico. Técnicas de diagnóstico psicopedagógico - entrevistas; Página 49 de 
51 anamnese; observações; avaliação da leitura e escrita; avaliação do raciocínio 
matemático; par educativo; desenho da família; avaliação psicomotora; provas 
operatórias. Intervenção psicopedagógica. O papel do jogo e do brinquedo na atuação 
psicopedagógica. Desenvolvimento cognitivo - Piaget e Vygotsky. Modalidades de 
aprendizagem. Desenvolvimento psicomotor e o processo de aprendizagem. 
Desenvolvimento afetivoemocional - Teoria Psicanalítica (Freud). O primeiro ano de vida 
(Spitz). Desenvolvimento neurológico e aprendizagem. Transtornos e dificuldades de 
aprendizagem. Desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Problemas específicos 
relacionados ao aprendizado escolar. Relações familiares e o processo de 
aprendizagem. Psicopatologia e aprendizagem. Psicopedagogia e as relações 
interpessoais. O trabalho da psicopedagogia na instituição escolar. O processo de 
aquisição da leitura e escrita. Abordagens do processo educacional e inclusão. 
Dificuldades da aprendizagem. Orientação para Interação professor/aluno. Inserção das 
ações psicopedagogicas no Projeto Pedagógico. Fracasso Escolar. Evasão e 
repetência. Psicopedagogia preventiva. Teorias do desenvolvimento. O trabalho da 
psicopedagogia junto a crianças portadoras de dificuldades especiais. Conteúdos 
Básicos do Curso de Psicopedagogia. Conhecimentos básicos de Educação do Ensino 
Fundamental (1ª a 4ª série). Conhecimentos Básicos de Educação Especial. 
 Constituição da República Federativa do Brasil - promulgada em 5 de outubro de 1988. 
Artigos 5º, 37 ao 41, 205 ao 214. Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9394/96 - L.D.B.E.N. - Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional Emenda Constitucional nº 14/96. PUBLICAÇÕES 
INSTITUCIONAIS: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais Vol. 1 à 10. Brasília. MEC/SEF, 2000. 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil / Ministério da Educação e do 
Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998 - Volume 1: 
Introdução; volume 2: Formação pessoal e social; volume 3: Conhecimento de mundo. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares - estratégias para a educação de 
alunos com necessidades educacionais especiais. Brasília, MEC/SEF/SEESP, 1999. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações 



 

 

 

 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana. Brasília, 
junho, 2005. 
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