
   
 
 
 
 
 
 

 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº. 001/2021 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE EXTREMA MG faz saber que realizará, por meio da empresa 

CREATIVE GROUP, em datas, locais e horários a serem oportunamente divulgados, Processo 

Seletivo destinado ao provimento de vagas existentes para os cargos descritos na Tabela I, 

especificada no Capítulo 1. do Processo Seletivo deste Edital. 

O Processo Seletivo reger-se-á pelas disposições contidas neste edital. 

1. DO PROCESSO SELETIVO 

1.1 O presente Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas temporárias para 

atendimento de excepcional interesse público, dentro do prazo de validade de 1 (um) ano, 

prorrogável por mais 1 (um) ano, a contar da data da homologação do certame, a critério da 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE EXTREMA MG 

1.2 As vagas oferecidas são para o Município de EXTREMA MG 

1.3 Os cargos, as vagas, a remuneração inicial, a carga horária, os requisitos exigidos e a 

escolaridade são os estabelecidos na Tabela I, especificada adiante. A remuneração dos 

cargos é fixada pelas Lei Comp Municipal n°078-11 de 27/10/2011, Lei  Comp Municipal n° 

186 de 12/02/2020, Lei Municipal n° 2.629-10 de 29/01/2010 

1.4 Este processo seletivo é regulamentado pelo Decreto Municipal 4.159 de 13/01/2022 

1.5 As descrições sumárias dos cargos constam no Anexo I (Atribuições dos Cargos), deste Edital. 

1.6 Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de 

Brasília/DF. 

 

 

CARGO VAGAS RENUMERAÇÃO CARGA 

HORÁRIA 

REQUISITOS EXIGIDOS 

Professor de 

Educação Infantil 

50 R$ 2.778,32 30H Curso Normal Superior e/ou 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia com Habilitação 

em Educação Infantil 

Professor de 

Educação Básica I 

22 R$ 2.778,32 30h Curso Normal Superior e/ou 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia com Habilitação 

de Magistério nas séries 
iniciais 

PEB II Língua 

portuguesa 

03 R$ 37,80 h/a 18 aulas Curso superior, Licenciatura 

de graduação plena com 

habilitação especifica ou 

formação superior em área 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

correspondente e 

complementação nos termos 
da legislação vigente 

PEB II Matemática 01 R$ 37,80 h/a 30H Curso superior, Licenciatura 

de graduação plena com 

habilitação especifica ou 

formação superior em área 

correspondente e 

complementação nos termos 

da legislação vigente 

PEB II Geografia 02 R$ 37,80 h/a 18 aulas Curso superior, Licenciatura 

de graduação plena com 

habilitação especifica ou 

formação superior em área 

correspondente e 

complementação nos termos 
da legislação vigente 

PEB II História 02 R$ 37,80 h/a 18 aulas Curso superior, Licenciatura 

de graduação plena com 

habilitação especifica ou 

formação superior em área 

correspondente e 

complementação nos termos 

da legislação vigente 

PEB II Ciências 02 R$ 37,80 h/a 18 aulas Curso superior, Licenciatura 

de graduação plena com 

habilitação especifica ou 

formação superior em área 

correspondente e 

complementação nos termos 
da legislação vigente 

PEB II Ensino 

Religioso 

02 R$ 37,80 h/a 18 aulas Curso superior, Licenciatura 

de graduação plena com 

habilitação especifica ou 

formação superior em área 

correspondente e 

complementação nos termos 
da legislação vigente 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

PEB II Artes 02 R$ 37,80 h/a 18 aulas Curso superior, Licenciatura 

de graduação plena com 

habilitação especifica ou 

formação superior em área 

correspondente e 

complementação nos termos 
da legislação vigente 

PEB II Lingua 

Inglesa 

03 R$ 37,80 h/a 18 aulas Curso superior, Licenciatura 

de graduação plena com 

habilitação especifica ou 

formação superior em área 

correspondente e 

complementação nos termos 

da legislação vigente 

PEB II Educação 

Física 

02 R$ 37,80 h/a 18 aulas Curso superior, Licenciatura 

de graduação plena com 

habilitação especifica ou 

formação superior em área 

correspondente e 

complementação nos termos 
da legislação vigente 

PEB II Música 02 R$ 37,80 h/a 18 aulas Curso superior, Licenciatura 

de graduação plena com 

habilitação especifica ou 

formação superior em área 

correspondente e 

complementação nos termos 

da legislação vigente 

Orientador 

Pedagógico II 

01 R$ 4.958,69 40H Licenciatura plena em 
pedagogia   com Habilitação 
Especifica em Supervisão 
Escolar. e ou pós-graduação 
na área de Educação e ter no 
mínimo 02 (dois) anos de 
exercício efetivo no 
magistério público ou 
privado, no campo de atuação 

Psicólogo Escolar 04 R$ 3.502,66 20H Graduação em psicologia com 

registro no órgão de classe 
do estado de MG 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

Pedagogo 

(psicopedagogia) 

05 R$ 3.502,66 20H Ensino superior completo em 

Pedagogia com registro no 

órgão competente; 

Especialização em 
Psicopedagogia. 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 Para se inscrever o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra e preencher as condições 

especificadas a seguir na data da contratação: 

2.1.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, e em caso de nacionalidade portuguesa, 

estar amparado pelo Estatuto da Igualdade entre brasileiros e portugueses, com 

reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da 

Constituição Federal e do Decreto Federal nº 70.436/72; 

2.1.2. Ter, na data da contratação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 

2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 

2.1.4. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 

2.1.5. Possuir documentação comprobatória, no ato da convocação, dos 

REQUISITOS EXIGIDOS E ESCOLARIDADE, conforme especificado na Tabela I, do 

Capítulo 1; 

2.1.6. Ter aptidão física e mental e não possuir deficiência física incompatível com 

o exercício do cargo, comprovada em inspeção realizada por ocasião do exame 

admissional. 

2.1.7. Não registrar antecedentes criminais; 

2.1.8. Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, contra a 

Administração, contra a Fé Pública, contra os Costumes e os previstos na Lei nº. 11.343, 

de 2006; 

2.1.9. Não estar com idade de aposentaria compulsória (75 anos) ou superior; 

2.1.10. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego 

ou função pública, ressalvados os  cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  



   
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico 

www.creativegroup.net.br, no período das 10 horas de 20 de janeiro de 2022, 

encerrando às 23H59m de 24 de janeiro de 2022, observado o horário oficial de 

Brasília/DF. AS INSCRIÇÕES SÃO GRATUITAS. 

3.4.1   A inscrição do candidato implicará no completo conhecimento e a tácita aceitação das 

normas legais pertinentes e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e as 

condições previstas em Lei, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento. 

3.4.2 Para inscrever-se o candidato deverá: 

3.4.3 acessar o site da CREATIVE GROUP; (www.creativegroup.net.br)  

3.4.4 localizar o link correlato ao Processo Seletivo de Extrema-MG 

3.4.5 ler total e atentamente o respectivo Edital e preencher a ficha de inscrição, optando para 

um dos cargos dispostos neste Edital; 

3.4.6 transmitir, via internet, os dados de inscrição; 

3.4.7 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e se o nome não 

constar no Edital de Convocação para a realização da Prova Objetiva deverá ser 

apresentado para procedimentos de inclusão manual no cadastro. 

3.4.7.1 Atenção: É de inteira responsabilidade do candidato a manutenção sob sua 

guarda do comprovante de inscrição, para posterior apresentação, se necessário. 

3.4.7.2 O candidato poderá efetuar mais de uma inscrição no Processo Seletivo, desde que 

observado o período de aplicação     das provas disposto na tabela do Capítulo 7 – Das 

Provas, deste Edital. 

3.4.8 O candidato inscrito por terceiro assume total responsabilidade pelas informações 

prestadas por seu    representante, arcando com as consequências de eventuais erros 

no preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. 

3.5 A CREATIVE GROUP e a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE EXTREMA MG não se 

responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 

de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados. 

3.6 Será cancelada a inscrição se, a qualquer tempo, for verificado o não atendimento a todos 

http://www.creativegroup.net.br/


   
 
 
 
 
 
 

 
 

os requisitos fixados neste  Edital. 

3.7 A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site  

www.creativegroup.net.br  na área do candidato, a partir de 3 (três) dias úteis após o 

encerramento do período de inscrições. Caso seja detectada falta de  informação, o 

candidato deverá entrar em contato com o e-mail suporte@creativegroup.net.br  

3.7. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido 

Processo Seletivo será feita   por ocasião da contratação, sendo que a não apresentação 

implicará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato. 

3.8. Realizada a inscrição, o candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado 

cadastral (nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento, endereço, 

etc), poderá realizar pela internet acessando o site www.creativegroup.net.br na área do 

candidato ou solicitar para o e-mail suporte@creativegroup.net.br  

3.8.1. O candidato que não atender ao estabelecido nos itens 3.12. e 3.12.1, deste Capítulo, 

deverá arcar, com as consequências advindas de sua omissão. 

4 DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

4.1. Não será concedido isenção da taxa de pois todas as inscrições são GRATUITAS. 

5. DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

5. 1 Às pessoas com deficiência ou necessidades especiais são asseguradas o direito de se inscrever 

neste Processo Seletivo, desde que a deficiência de que possuem seja compatível com as 

atribuições da Função a ser preenchida.  

5.2 Em obediência aos dispostos no art. 37, § 1º e 2º, na Lei Federal n° 7.853/89 e no Decreto 

Federal n° 3.298, de 20 de Dezembro de 1999, e ainda na Lei Municipal nº 706/2004, art. 9, VIII, 

§§ 2º e 3º, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas abertas para a função à 

qual concorre, ou que vier a surgir temporariamente durante a validade deste Processo Seletivo. 

 5.3 Se na aplicação do percentual disposto no ITEM 5.2, resultar número fracionado igual ou 

superior a 0,5 (cinco décimos), estará formada 01 (uma) vaga para candidatos com Deficiência. Se 

inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o 

mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento suficiente do número de candidatos 

convocados para a Função. 5.4 Será considerada como deficiência àquela conceituada na medicina 

especializada de acordo com os padrões estabelecidos na Lei Federal Nº 13.146, de 6 de julho de 

mailto:suporte@creativegroup.net.br
http://www.creativegroup.net.br/
mailto:suporte@creativegroup.net.br


   
 
 
 
 
 
 

 
 

2015 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência).  

5.5 Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva passíveis 

de correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos;  

5.6 Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra 

correspondente a corpo 24. O candidato que não solicitar condições especiais para a prova no 

prazo estabelecido não a terá preparada, seja qual for sua alegação;  

5.7 É condição obstativa à inscrição no Processo Seletivo a necessidade de auxiliares permanentes 

para auxiliar na execução das atribuições inerentes às atividades da Função pretendida, ou na 

realização da prova pelo candidato com necessidade especial;  

5.8 Não obsta à inscrição ou ao exercício da atividade a utilização de material tecnológico de uso 

habitual ou a necessidade de preparação de ambiente físico;  

5.9 No ato da inscrição, o candidato com deficiência ou necessidades especiais deverá declarar sua 

intenção de concorrer às vagas reservadas aos deficientes físicos, mencionando a deficiência da 

qual possui. Ele também deverá enviar o Laudo Médico atestando a espécie, o grau ou nível de 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doença– CID, bem como a provável causa de deficiência, em capo próprio no site ou pelo e-mail 

suporte@creativegroup.net.br  a data do encerramento das inscrições; Importante: mencionar o 

nome completo do candidato, nome do Processo Seletivo, número do edital e Função ao qual 

concorre.  

5.10 O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do certame, se confirmada 

tal situação, em qualquer fase deste Processo Seletivo, sujeitando-se as consequências legais 

pertinentes;  

5.11 Os candidatos com deficiência participarão deste Processo Seletivo em igualdade de 

condições com os demais candidatos no que concerne: a) ao conteúdo das provas escritas; b) à 

avaliação e aos critérios de aprovação; c) ao horário e ao local de aplicação das provas; d) à nota 

mínima exigida para todos os demais candidatos;  

5.12 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, 

essas serão preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem de classificação; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA/MG Processo Seletivo de Provas e Títulos Nº 01/2022 

mailto:suporte@creativegroup.net.br


   
 
 
 
 
 
 

 
 

Processo Seletivo de Provas e Títulos Nº 01/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA/MG - 

5.13 A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo, a 

primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência, e a 

segunda, somente a pontuação destes últimos, observada a respectiva ordem de classificação; 

 5.14 À medida que forem sendo oferecidas as vagas - a Prefeitura Municipal convocará, para o seu 

provimento, os candidatos pela ordem de Classificação, até a 9ª vaga constante da Listagem Geral, 

para então destinar a primeira vaga reservada e chamamento pela listagem destinada aos 

portadores de deficiência. Em caso de surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade 

do Processo seletivo, aplicar-se-á a mesma regra e proporcionalidade previstas no ITEM 5.2.  

5.15 O candidato com deficiência que no ato de inscrição não declarar essa condição ou ainda não 

enviar o Laudo Médico, não será considerado como candidato com necessidade especial, apto para 

concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no ato da inscrição online. 

Neste caso não poderá impetrar recurso em favor de sua situação posteriormente.  

5.16 Os candidatos com Deficiência, aprovados e habilitados, se convocados para contratação, 

serão avaliados por uma equipe multidisciplinar nomeada pela Prefeitura Municipal de 

Extrema/MG que atestará a compatibilidade das atividades exercidas da Função com o grau e 

especificidade da deficiência 

6. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CANDIDATA LACTANTE 

Fica assegurado às mães lactantes o direito de participarem do Processo Seletivo, nos critérios e 

condições estabelecidas pelo art.227 da Constituição Federal, art. 4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e art. 1º e 2º da Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 

2000. 

a) A candidata que seja mãe lactante deverá encaminhar Requerimento contendo: Nome 

Completo da candidata, o nome do responsável que ficará com a criança no dia da prova e 

documento de identidade, devendo ser maior de 18 anos, bem como o nome da criança, 

APENAS por meio digital (nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”): 

6.1.1. Nos horários previstos para amamentação, a mãe poderá retirar-se temporariamente, da 

sala/local em que estarão sendo realizadas as provas, para atendimento ao seu bebê, em sala 

especial a ser reservada pela Coordenação. 

6.1.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

6.1.3. Para amamentação o bebê deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela 

Coordenação. 

6.1.4. O bebê deverá estar acompanhado somente de um adulto responsável por sua guarda 

(familiar ou terceiro indicado pela candidata) e a permanência temporária desse adulto, em local 

apropriado, será indicada pela Coordenação do Processo Seletivo. 

6.1.5. O acompanhante receberá uma embalagem plástica para guardar seus pertences 

eletrônicos, telefone celular, entre outros materiais eletrônicos, e só poderá abrir a embalagem 

plástica fora do prédio. 

6.1.6. A candidata durante o período de amamentação, será acompanhada por uma fiscal da 

Creative Group, sem a presença do responsável pela guarda da criança que garantirá que sua 

conduta esteja de acordo com os termos e condições deste Edital. 

 

6.1  ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AS CONDIÇÕES ESPECIAIS 

6.1.7. Em caso de necessidade de condição especial (não deficientes e/ou deficientes) para 

realizar as provas, o candidato   deverá, durante o período de inscrição: 

6.1.7.1. O candidato que necessitar de condições especiais para as provas deverá: 

b) preencher o requerimento contendo: Nome Completo do(a) candidato(a), documento 

de identidade, especificando a necessidade/condição especial. O requerimento ficará 

disponível no site www.creativegroup.net.br  

c) enviar o requerimento especificando a necessidade/condição especial, o documento de 

identidade, APENAS por meio 

digital (nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”): 

6.1.8. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de razoabilidade e 

viabilidade do pedido. 

6.1.9. O candidato que não atender integralmente ao estabelecido no item 6.1.1 deste Capítulo 

não terá sua prova especial preparada e/ou as condições especiais providenciadas, seja qual 

for o motivo alegado. 

6.1.10. O candidato com deficiência deverá observar e cumprir integralmente, quando da 

sua inscrição, o disposto no Capítulo 5 deste Edital. 

http://www.creativegroup.net.br/


   
 
 
 
 
 
 

 
 

7 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O CANDIDATO QUE TENHA EXERCIDO A FUNÇÃO DE 

JURADO 

7.1.1. O candidato que tenha exercido a função de jurado, a partir da vigência da Lei Federal 

nº 11.689, de 09 de junho de  2008, deverá informar na ficha de inscrição esta condição para 

fins de critério de desempate, desde que comprovadamente, tenha sido jurado nos termos do 

art. 440 do Código de Processo Penal – Decreto Federal 3.689, de 03 de outubro de 1941. 

7.1.2. O candidato que fizer jus ao previsto no item 6.2.1. deste Capítulo deverá encaminhar, 

exclusivamente por meio digital,  À CREATIVE GROUP, os documentos comprobatórios, no 

ato de sua inscrição, no sítio eletrônico designado, fazendo constar a comprovação de sua 

condição, sempre em arquivos das extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”: 

7.1.3. Para fins de comprovação, serão aceitas certidões, declarações, atestados e outros 

documentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos pelos Juízes e 

Tribunais de Justiça Estaduais e Federal do País. 

7.1.4. O documento apresentado terá validade para este certame e não será devolvido. 

7.1.5. O candidato que não atender aos itens 6.2.1 a 6.2.4. deste Capítulo não terá a sua 

condição de jurado reconhecida como critério de desempate. 

7.1.5.1. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O USO DO NOME SOCIAL  

8 Será assegurado pelo Decreto Estadual nº 55.588, de 17 de março de 2010 o uso do 

nome social, para tanto, em caso de necessidade de tratamento do nome social o(a) 

candidato(a) deverá, durante o período de inscrição, exclusivamente por via digital, 

encaminhar Requerimento contendo Nome Civil Completo do(a) candidato(a), 

documento de identidade e o nome social que deverá ser utilizado para tratamento. 

Atenção: Nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica 

e é socialmente reconhecida, de acordo com o Decreto 8727/16. Para tanto, as consultas e a 

divulgação de resultados serão feitas pelo Nome Social. 

9 DAS PROVAS 

9.1 A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de 

conhecimento teórico do candidato necessário ao desempenho do cargo. 

9.2 A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 

alternativas cada uma, sendo apenas uma alternativa correta. A prova objetiva será 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

elaborada de acordo com o conteúdo programático do ANEXO    II deste Edital e as questões 

serão distribuídas conforme segue: 

CARGOS PROVA QUESTÕES 

Professor de Educação Infantil 

Professor de Educação Básica 

(PEB I)  

Língua Portuguesa 

Matemática 

Conhecimentos pedagógicos 

Prova de títulos 

05 

05 

20 

 

PEB II Língua portuguesa 

PEB II Matemática 

PEB II Geografia 

PEB II História 

PEB II Ciências 

PEB II Ensino Religioso 

PEB II Artes 

PEB II Educação Física 

PEB II Música 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Conhecimentos específicos  

Conhecimentos pedagógicos 

Prova de títulos 

05 

05 

10 

10 

Orientador Pedagógico II Língua Portuguesa 

Matemática 

Conhecimentos específicos  

Conhecimentos pedagógicos 

Prova de títulos 

05 

05 

10 

10 

Psicólogo Escolar Língua Portuguesa 

Matemática 

Conhecimentos específicos  

Conhecimentos pedagógicos 

Prova de títulos 

05 

05 

10 

10 

Pedagogo (psicopedagogia) Língua Portuguesa 

Matemática 

Conhecimentos específicos  

05 

05 

10 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

Conhecimentos pedagógicos 

Prova de títulos 

10 

 

9.3 As provas objetivas terão duração de  4 (quatro) horas 

10 DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS  

10.2 As provas serão realizadas na cidade de EXTREMA - MG no dia 06/02/2022 

(domingo) com início as 08h00 e término as 12h00,  e das 13h as  17h em local a ser 

definido (horário de Brasília – DF). 

10.3 Os portões de acesso para a realização das provas serão abertos as 07h00 e fechado 

impreterivelmente as 07h30 (horário de Brasília-DF), no período da tarde os portões serão 

aberto as 12h30 e fechado impreterivelmente as 13h00. 

10.4 Caso haja impossibilidade de aplicação das provas na cidade de EXTREMA MG, por 

qualquer que seja o motivo, a CREATIVE GROUP poderá aplicá-las em municípios vizinhos, 

não assumindo qualquer tipo de responsabilidade quanto às eventuais despesas dos 

candidatos. 

10.5 A confirmação da data e informações sobre o local, horário e sala/turma para a 

realização das provas, deverão ser acompanhadas pelo candidato por meio de Edital de 

Convocação a ser publicado no Diário Oficial do Município de Extrema MG 

(http://www.extrema.mg.gov.br) ou pelo site da empresa Creative Group 

(http://www.creativegroup.net.br ) 

10.6 O candidato poderá ainda, como subsídio: 

- consultar os sites da PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA MG – 

www.extrema.mg.gov.br e da CREATIVE GROUP www.creativegroup.net.br  

- Em caso de dúvida o candidato poderá enviar e-mail para suporte@creativegroup.net.br  

10.7 Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar do 

Edital de Convocação, esse deverá entrar em contato com a Creative Group, para verificar 

o ocorrido. 

10.7.1 Caso por motivo de falha técnica, poderá o candidato participar do Processo 

Seletivo e realizar a(s) prova(s) se apresentar o respectivo comprovante de inscrição, 

efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, preencher, datar e assinar, 

http://www.extrema.mg.gov.br/
http://www.creativegroup.net.br/
http://www.extrema.mg.gov.br/
http://www.creativegroup.net.br/
mailto:suporte@creativegroup.net.br


   
 
 
 
 
 
 

 
 

no dia da(s) prova(s), formulário específico. 

10.7.1.1 A inclusão de que trata o caso em específico, será realizada de forma condicional, 

sujeita à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 

10.7.1.1.1 Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 

será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 

qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

10.7.1.1.2 A Creative Group sugere ao candidato comparecer ao local designado para 

a(s) prova(s), constante do Edital de Convocação, com antecedência mínima de 60 minutos, 

munido de: 

a) caneta transparente preferencialmente de tinta preta, lápis preto e borracha macia; e 

b) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG), 

Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 

Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 

9.503, de 23 de setembro de 1997, Passaporte, Carteiras de Identidade expedidas pelas 

Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 

c) Confirmação de inscrição 

d) Somente será admitido na sala ou local de prova(s) o candidato que apresentar um dos 

documentos discriminados 

na alínea “b” do item 8.3., deste Capítulo, no original e desde que permita, com clareza, a sua 

identificação. 

11. O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea “b” do item 8.3., deste 

Capítulo, não fará a(s) prova(s), sendo considerado ausente e eliminado do Processo Seletivo. 

11.1 Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, 

boletim de ocorrência ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, 

inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada. 

11.2 Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, 

boletim de ocorrência ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, 

inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada. 

11.3 Antes de entrar na sala de provas, a Creative Group fornecerá meio para o 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

acondicionamento de objetos pessoais do candidato, inclusive de relógio de qualquer 

natureza e de telefone celular, ou de qualquer outro equipamento eletrônico e/ou material 

de comunicação, que deverão permanecer desligados. 

11.4 O candidato, que estiver de posse de qualquer equipamento eletrônico, deverá antes 

do início das provas: 

a) desligá-lo; 

b) retirar sua bateria (se possível); 

c) acondicioná-lo em embalagem específica fornecida pela Creative Group, antes do início das 

provas, devendo lacrar a embalagem e mantê-la lacrada, embaixo da carteira, durante todo o 

tempo de realização das provas; 

d) colocar também, nessa embalagem, os eventuais pertences pessoais (bonés, gorros ou 

similares, relógio de qualquer natureza, protetor auricular etc); 

e) esse material durante todo o período de permanência no local das provas o candidato 

deverá guardar na embalagem plástica lacrada e embaixo da carteira, até a finalização da 

prova e saída do candidato do prédio de aplicação das provas; 

f) os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados e lacrados, bem como os seus 

alarmes desabilitados, até a saída   do candidato do prédio de aplicação das provas; 

 

12.  A Creative Group não se responsabilizará por perdas e danos ou extravios de objetos ou 

quaisquer outros materiais e recomenda que o candidato não leve nenhum desses objetos no dia 

da realização da Prova. 

12.1 Será retirado do local das provas e desclassificados do Processo Seletivo, o candidato 

que 

12.2 I apresentar atitude de desacato, desrespeito ou descortesia para com as pessoas 

encarregadas para realização do processo seletivo ou com os outros candidatos; 

12.3 II durante a realização de qualquer prova, demonstrar comportamento inconveniente 

ou for flagrado comunicando-se com outros candidatos ou pessoas estranhas, por gestos, 

palavras ou por escrito, bem como utilizando-se de livros, notas ou impressos, salvo os 

expressamente permitidos no edital; 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

12.4 III durante a realização das provas estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho 

eletrônico ou comunicação (bip, telefone, celular, relógios, walkman, agenda eletrônica 

,notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone ou outros equipamentos similares),  

bem como protetores auriculares e pontos eletrônicos. 

12.5 Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido pelo Edital de 

Convocação. 

12.6 Não será admitido na sala ou no local de prova(s) o candidato que se apresentar após 

o fechamento dos portões. 

12.7 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso 

ou a ausência do candidato, nem aplicação da(s) prova(s) fora do local, sala/turma, data 

e horário preestabelecidos. 

12.8 O horário de início da(s) prova(s) será definido em cada sala de aplicação, após os 

devidos esclarecimentos sobre sua aplicação. 

12.9 Haverá, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candidatos 

possam acompanhar o tempo de prova. 

12.10 O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova(s) sem o 

acompanhamento de um fiscal. 

12.11 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da(s) prova(s) em virtude 

de afastamento, por qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova(s). 

12.12 Em caso de necessidade de amamentação durante a(s) prova(s), a candidata deverá 

atender o disposto no item 6.3. e seus subitens deste Edital, além de levar um 

acompanhante maior de idade, devidamente comprovada, que ficará 

12.13 responsável pela criança e ficará em local reservado para tal finalidade que deverá 

guardar o telefone celular e os aparelhos eletrônicos na embalagem plástica oferecida pela 

Coordenação. 

12.13.1 A  Creative Group não se responsabiliza pela criança no caso de a candidata 

não levar o acompanhante, podendo, inclusive, ocasionar a sua eliminação do 

certame. 

12.13.2 No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por 

uma fiscal, sem a presença do responsável pela criança e sem o material de 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

aplicação da(s) prova(s). 

12.13.3 A candidata, neste momento, deverá deixar seu material de prova(s) sobre a 

carteira, voltado para baixo. 

12.13.4 Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da(s) 

prova(s) da candidata. 

12.14 Excetuada a situação prevista deste Capítulo, não será permitida a permanência 

de qualquer acompanhante, inclusive criança, nas dependências do local de realização 

da(s) prova(s), podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato no Processo 

Seletivo. 

12.15 São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados 

pessoais, a verificação e a conferência do material entregue pela Creative Group para a 

realização da(s) prova(s), assim como os seus pertences pessoais. 

12.16 Não será permitida a interferência e/ou participação de outras pessoas durante a 

realização das provas, salvo em caso do candidato tenha solicitado condição especial para 

esse fim, de acordo com o item 5.10.1 do Capítulo 5 deste Edital, ocasião que o candidato 

será acompanhado por um(a) fiscal devidamente treinado. 

12.17 É reservado à Creative Group, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector 

de metais e/ou proceder à identificação especial (coleta de impressão digital), durante a 

aplicação da(s) prova(s). 

12.17.1 Na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento de identificação 

especial (coleta de impressão digital), esse deverá registrar sua assinatura, em 

campo predeterminado, por três vezes. 

12.18 A autenticação digital ou assinatura do candidato visa, ainda, atender ao disposto 

No Capítulo – 14 – DA CONTRATAÇÃO 

12.19 O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 

sala de coordenação no local em que estiver prestando a(s) prova(s). 

12.20 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 

 
a) não comparecer à(s) prova(s), ou quaisquer das etapas, conforme Convocação publicada 

no Diário Oficial do Município de EXTREMA (http://www.extrema.mg.gov.br) divulgada, 

como subsídio, nos sites do PREFEITURA EXTREMA www.extrema.mg.gov.br e da Creative 

Group – www.creativegroup.net.br na página do Processo Seletivo, seja qual for o motivo 

http://www.extrema.mg.gov.br/
http://www.creativegroup.net.br/


   
 
 
 
 
 
 

 
 

alegado. 

b) apresentar-se fora de local, sala/ turma, data e/ou do horário estabelecidos na Convocação; 

c) não apresentar o documento de identificação conforme previsto neste Edital; 

d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de prova(s) sem o acompanhamento de 

um fiscal; 

a) estiver, durante a aplicação da(s) prova(s), fazendo uso de calculadora, relógio de 

qualquer natureza e/ou agenda eletrônica ou similar; 

b) estiver, portando, após o início da(s) prova(s), qualquer equipamento eletrônico e/ou 

sonoro e/ou de comunicação ligados ou desligados, e que não tenha atendido ao item 8.4. e 

seus subitens, deste Capítulo. 

c) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 

escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da(s) prova(s); 

d) lançar meios ilícitos para a realização da(s) prova(s); 

e) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação da(s) prova(s), fornecido pela 

Creative Group; 

f) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte; 

g) durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecidas neste Edital; 

h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

i) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 

aplicação da(s) prova(s); 

j) retirar-se do local de prova(s) antes de decorrido o tempo mínimo de permanência; 

k) fizer anotação relativo as suas respostas em qualquer material que não fornecido pela 

Creative Group, ou copiar a questão, em parte ou completa, na folha de identificação da 

carteira, rascunho ou qualquer outro papel; 

12.21 Motivarão a eliminação do candidato do certame, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou 

a outras relativas ao certame, aos comunicados, às instruções ao candidato constantes da 

prova/avaliação. 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

13. DA PROVA OBJETIVA E PROVA DE TITULOS 

 

13.1 A prova objetiva, para todos os cargos, está prevista sua realização em 06 de fevereiro 

de 2022 das 08h as 12h, dependendo o número de candidatos inscritos as provas 

poderão ocorrer também em período vespertino 

13.1.1 Para a prestação da prova, o candidato deverá observar, total e atentamente, ao edital e 

todos seus capítulos e subtítulos, não podendo ser alegada qualquer espécie de 

desconhecimento. 

13.2 No ato da realização da prova, o candidato receberá a folha de respostas e o caderno de 

questões. 

13.2.1 Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

13.2.2 O candidato deverá observar total e atentamente os termos das instruções contidas na capa 

do caderno de questões e na folha de respostas, não podendo ser alegada qualquer espécie 

de desconhecimento. 

13.2.3 A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único 

documento válido para a correção eletrônica e deverá ser entregue, no final da prova, ao 

fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões da prova objetiva. 

13.2.4 O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com caneta de 

tinta preta, bem como assinalar no campo apropriado. 

13.3 Alerta-se que a eventual utilização de caneta de tinta de outra cor para o preenchimento 

das respostas poderá acarretar prejuízo ao candidato, uma vez que as marcações poderão 

não ser detectadas pelo software de reconhecimento da digitalização. 

13.4 O candidato que tenha solicitado à Creative Group fiscal transcritor deverá indicar os 

alvéolos a serem preenchidos pelo fiscal designado para tal finalidade. 

13.5 Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não 

respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 

13.6 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à 

assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato 

13.7 Será exigida prova de títulos para os cargos de nível superior . 

13.8 Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição 

para a folha de respostas. 

13.9 O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova depois de 

transcorrido o tempo de 50% (cinquenta por cento) da duração da prova, levando consigo 

somente o material fornecido para conferência do gabarito da prova realizada. 

13.10 O caderno de questões da prova objetiva e a folha de respostas deverão ser entregues 

ao fiscal de sala, ao final da prova. 

13.11 Para garantir a lisura do encerramento da prova, deverão permanecer em cada uma das 

salas de prova os 3 (três) últimos candidatos, até que o último dele entregue sua prova, e 

somente poderão sair juntos do recinto após a assinatura do termo respectivo. 

13.12 Os responsáveis pela aplicação das provas não emitirão esclarecimentos a respeito das 

questões formuladas, da inteligência (do entendimento) de seu enunciado ou da forma de 

respondê-las. 

13.13 Um exemplar do caderno de questões da prova objetiva, em branco, será 

disponibilizado, única e exclusivamente, no site da Creative Group – 

www.creativegroup.net.br  - na página do Processo Seletivo, a partir das 10 horas do 2º dia 

útil subsequente ao da aplicação. 

13.14 O gabarito oficial da prova objetiva será publicado no Diário Oficial do Município de 

EXTREMAMG (http://www.extrema.mg.gov.br) e divulgado, como subsídio, nos sites da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA- MG www.extrema.mg.gov.br  e da Creative Group  

www.creativegroup.net.br  - na página do Processo Seletivo, a partir das 10 horas  do 3º dia 

útil subsequente ao da aplicação, não podendo ser alegado qualquer espécie de 

desconhecimento. 

 

14 DO JULGAMENTO DAS PROVAS 

14.1 Da Prova Objetiva 

14.2 14.1 A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

14.3 14.2 Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto. 

14.4 O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova. 

14.5 Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

questões da prova, e  multiplicar pelo número de questões acertadas. 

14.6 O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato na Prova Objetiva. 

14.7 Da prova de titulo; 

14.8 Será exigida a prova de títulos para o nível superior, no ato da inscrição o candidato 

deverá subir em campo específico seus títulos. 

 

 

 

15 DA PONTUAÇÃO FINAL 

15.1 A pontuação final dos candidatos habilitados corresponderá à nota obtida na prova 

objetiva para os cargos com apenas 1 ª fase. 

16. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

16.1  Os candidatos aprovados serão classificados, por cargo, por ordem decrescente da 

pontuação final. 

• Na hipótese de igualdade na pontuação, serão aplicados, sucessivamente, os critérios de 

desempate adiante definidos: com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência 

ao de idade mais elevada; 

• que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos; que obtiver 

maior pontuação nas questões de Conhecimentos Pedagógicos; que tiver exercido a 

função de jurado nos termos da Lei Federal nº 11.689/2008; mais idoso entre aqueles com 

idade inferior a 60 anos. 

• Sorteio público 

17. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos. 

Os candidatos classificados serão enumerados, por cargo, em duas listas, sendo: 

lista geral: contendo todos os classificados, inclusive os candidatos com deficiência; 

lista especial: contendo somente os candidatos com deficiência classificados. 

Não ocorrendo inscrição no Processo Seletivo ou classificação de candidatos com deficiência, 

será elaborada somente a Lista de Classificação Geral. 

Serão eliminados do Processo Seletivo os candidatos que não atingirem no mínimo 60% de 

questões acertadas. 

18  DOS RECURSOS 

18.1 O prazo para interposição de recurso será de 3 (três) dias úteis, contados a partir da 

data da divulgação ou do fato que lhe deu origem. 

18.2 Em caso de interposição de recurso contra o resultado da condição de pessoa com 

deficiência, o gabarito da prova objetiva ou dos resultados das provas, o candidato deverá 

utilizar o link específico do Processo Seletivo, no site www.creativegroup.net.br  na página 

específica do Processo Seletivo, e seguir as instruções ali contidas. 

18.3 Não será aceito e conhecido recurso interposto pelos Correios, por meio de fax, e-mail, 

ou qualquer outro meio além do previsto neste Edital, ou, ainda, fora do prazo estabelecido 

neste Edital. 

18.4. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de 

forma individualizada, ou seja, 1 (um) recurso para cada questão e a decisão será tomada 

mediante parecer técnico da Banca Examinadora. 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

18.5. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos 

interpostos e, caso haja anulação ou alteração de gabarito, a prova será corrigida de acordo 

com o gabarito oficial definitivo. 

18.9 No caso de recurso interposto dentro das especificações, poderá haver, 

eventualmente, alteração de nota, habilitação e/ou classificação inicial obtida pelos 

candidatos para uma nota e/ou classificação superior ou inferior, bem como poderá ocorrer 

a habilitação ou a desclassificação de candidatos. 

18.10 A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 

presentes na prova. 

19. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso contra os pedidos de inscrição na 

condição de candidato com deficiência, contra o gabarito e o resultado das diversas etapas 

do Processo Seletivo será publicada, oficialmente, no Diário Oficial do Município de 

EXTREMA (http://www.extrema.mg.gov.br) e divulgada, como subsídio, nos sites da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA MG – www.extrema.mg.gov.br e da Creative Group 

www.creativegroup.net.br , na página do Processo Seletivo 

19.1 No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do 

Processo Seletivo, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

19.2 A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em 

suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

19.3 O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será 

conhecido, bem como não será conhecido aquele que não apresentar fundamentação e 

embasamento, ou aquele que não atender às instruções. 

19.4 Não serão aceitos pedidos de revisão de recurso e/ou recurso de recurso e/ou pedido 

de reconsideração. 

19.5 Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e no 

prazo estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos interpostos em prazo destinado a 

evento diverso daquele em andamento. 

19.6 O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

consequências advindas de sua omissão. 

19.7 A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais fases deste 

Processo Seletivo. 

19.8 Quando da publicação do resultado das provas, serão disponibilizados os espelhos das 

folhas definitivas de respostas das provas escritas e das planilhas de avaliação das provas 

práticas, bem como a grade de correção da prova prático- profissional. 

19.9. Encerrados os respectivos períodos de interposição de recurso, os espelhos das folhas 

definitivas de respostas das provas escritas e das planilhas de avaliação das provas práticas 

não estarão mais acessíveis. 

20 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

21 Adotados todos os critérios de desempate os candidatos classificados serão 

enumerados, por cargo, em duas listas, sendo: 

a) lista geral: contendo todos os classificados, inclusive os candidatos com deficiência; 

b) lista especial: contendo somente os candidatos com deficiência classificados. 

c) Não ocorrendo inscrição no Processo Seletivo ou classificação de candidatos com deficiência, 

será elaborada somente a Lista de Classificação Geral. 

22 DA CONTRATAÇÃO 

23 A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 

candidatos aprovados, observada, sempre, a necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE EXTREMA MG 

23.1 A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de 

direito à contratação. 

23.2  A PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA MG reserva-se o direito de proceder às 

contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, dentro do 

prazo de validade do Processo Seletivo. 

a. A contratação será realizada através de convocação da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE EXTREMA MG para tomar a ciência da contratação;. 

A partir do chamamento que ocorrerá através do email (informado no ato da inscrição)  citada 

no item 14.3., os candidatos terão o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para 

apresentação dos documentos (original e cópia simples) discriminados a seguir: 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

Certidão de Nascimento ou Casamento; 

Título de Eleitor e Comprovante de votação na última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral; 

Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; 

Cédula de Identidade – RG ou RNE; 

02 (duas) fotos 3x4 iguais, recentes e com fundo branco; 

Número do PIS/PASEP (PIS-Caixa Econ. Federal – PASEP-Banco do Brasil), e quando o 

candidato não possuir PIS/PASEP, este documento será devidamente solicitado pela 

municipalidade; 

Cadastro de Pessoa Física – CPF e Situação cadastral do CPF; 

Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; 

Diploma ou certificado original quando requeridos pelo cargo; 

Comprovante do Registro no Conselho da categoria (ex.: CRC, CRQ, OAB etc.), para profissões 

regulamentadas; 

Certidão de Nascimento dos filhos (menores de 14 anos que não exerçam atividade 

remunerada e que não tenham renda própria), inválidos/mentalmente incapazes; 

CNH (quando exigido como requisito para o cargo); 

Atestado de Antecedentes Criminais (Estadual); 

Declaração de não acumulação de cargo público; ou declaração de acumulação de cargo 

público, do órgão oficial com  respectiva carga horária, função e dias trabalhados, sujeita a 

análise pelo setor jurídico; 

Declaração de bens e/ou IRPF (se tiver declarado); 

Não ter sido condenado por crimes contra a Administração Pública ou por improbidade 

administrativa; 

Declaração de que não é aposentado, ou caso seja, documentos comprobatórios da concessão 

da aposentadoria para análise. 

24. Caso haja necessidade, a PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA MG poderá solicitar 

outros documentos complementares. 

25. O candidato convocado que não comprovar os requisitos mínimos não poderá ser empossado 

no cargo. 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

26. Não serão aceitos, no ato da contratação, protocolos ou cópias simples dos documentos 

exigidos. As cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original, ou, se 

estiverem autenticadas. No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado 

para uma vaga, o fato será formalizado pelo mesmo através de Declaração de Desistência. 

a) O não comparecimento do candidato no prazo previsto ou a falta de 

apresentação dos documentos elencados implicarão na impossibilidade de 

aproveitamento do candidato habilitado no Processo Seletivo, convocando-se o 

próximo candidato habilitado. Não haverá convocação por telefone ou 

endereço indicado pelo candidato no momento da inscrição, sendo obrigação 

do candidato classificado  recepcionar as correspondências recebidas no 

endereço indicado, não lhe cabendo qualquer reclamação posterior. A 

inexatidão das informações e/ou irregularidades de documentos, mesmo que 

verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade da contratação, sem 

prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 

b) a ordem para chamamento será seguida conforme ordem de classificação. 

O candidato após apresentar documentação apta para inicio deverá 

comparecer a Secretaria Municipal de Educação para atribuição de sala de aula 

que ocorrerá por ordem de apresentação na mesma. 

Não poderá ser contratado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, 

declaração falsa, inexata e não possuir os requisitos mínimos exigidos no Edital. 

 

27. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

28. Todos os editais, convocações, avisos, resultados e outras informações referentes 

exclusivamente às etapas do presente Processo Seletivo, serão publicados no Diário Oficial do 

Município de EXTREMA (http://www.extrema.mg.gov.br) sendo de inteira responsabilidade 

do candidato o acompanhamento destas publicações, não sendo aceita a alegação de 

desconhecimento das normas do certame. 
29.1 Serão divulgados resultados dos candidatos que lograrem classificação no Processo 

Seletivo 

29.2 Os resultados dos candidatos não classificados, a divulgação será realizada contendo 

apenas o número de inscrição, número do documento e total de pontos. 

29.3 A PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA MG e a  Creative Group se eximem das 

despesas com viagens e estadia dos     candidatos em quaisquer das fases do Processo Seletivo. 

29.4 A aprovação no Processo Seletivo não gera direito à contratação, mas esta, quando 

se fizer, respeitará a ordem de classificação final. 

29.5 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados 

pelo candidato, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da 

http://www.extrema.mg.gov.br/


   
 
 
 
 
 
 

 
 

contratação, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com todas 

as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 

29.6 Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA MG a homologação dos resultados 

finais do Processo Seletivo. 

29.7 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até 

a data da respectiva providência ou evento, circunstância que será mencionada em Edital 

ou aviso a ser publicado no Diário Oficial do Município de EXTREMA MG 

(http://www.extrema.mg.gov.br), bem         como divulgado na Internet, nos endereços 

eletrônicos www.creativegroup.net.br  

29.8 O candidato se obriga a manter atualizado o seu endereço no site da Creative Group, 

até a data de publicação da homologação dos resultados. 

29.9 As despesas relativas à participação do candidato no Processo Seletivo e à 

apresentação para contratação e exercício correrão às expensas do próprio candidato. 

29.10 A PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA MG por decisão motivada e justificada, 

poderá revogar ou anular o presente Processo Seletivo, no todo ou em parte, bem como 

alterar os quantitativos de vagas constantes na Tabela I, do Capítulo 1 deste Edital. 

29.11 A PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA MG não se responsabilizam por 

quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Processo Seletivo. 

29.12 Todos os cálculos de notas descritos neste Edital serão realizados com duas casas 

decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual 

a cinco. até a data de publicação deste Edital. 

30 Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam com qualquer dos membros da 

Creative Group contratada para aplicação e correção do presente certame a relação de 

parentesco definida e prevista nos artigos 1591 a 1595 do Código Civil, valorizando-se assim 

os princípios de moralidade e impessoalidade que devem nortear a Administração Pública. 

Constatada a tempo será a inscrição indeferida pela Comissão Organizadora e, posterior à 

homologação será o candidato eliminado do Processo Seletivo, sem prejuízo de 

responsabilidade civil, penal e administrativa. 

30.1 30.1 A realização do Processo Seletivo, que engloba as atividades de inscrição, 

http://www.extrema.mg.gov.br/
http://www.creativegroup.net.br/


   
 
 
 
 
 
 

 
 

elaboração, aplicação e correção das provas e processamento de resultados, será 

feita sob exclusiva responsabilidade CREATIVE GROUP, não havendo, a participação  

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS de recursos humanos da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE EXTREMA MG nessas etapas. 

30.2 Os casos omissos serão resolvidos pela CREATIVE GROUP 

30.3 A PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA  MG não emitirá declaração de 

aprovação no Processo Seletivo, servindo a própria publicação no Diário Oficial do 

Município de Extrema (http://www.extrema.mg.gov.br/) como documento hábil para fins 

de comprovação da aprovação. 

30.4 O Processo Seletivo, atendendo aos interesses da Administração, poderá ser 

homologado parcialmente, após a conclusão das etapas pertinentes. 

30.5 Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como 

referência o horário oficial de  Brasília – DF. 

30.6 O não atendimento pelo candidato a qualquer tempo, de qualquer das condições 

estabelecidas neste Edital, implicará em sua eliminação do Processo Seletivo  

31 Durante a realização de qualquer prova/fase e/ou em nenhuma das etapas deste Processo 

Seletivo será permitida   a utilização de qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de 

imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos seus familiares ou por quaisquer 

outros estranhos ao Processo Seletivo. Caso haja qualquer necessidade de realização de uma 

ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção do conhecimento a ser 

avaliado pela banca examinadora da organizadora do Processo Seletivo, caberá à Creative 

Group e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital 

de Abertura de Inscrições.  

 

Extrema-MG, 18 de janeiro de 2022 

 

 

 

João Batista da Silva 

http://www.extrema.mg.gov.br/


   
 
 
 
 
 
 

 
 

Prefeito Municipal 

 

ANEXO I -ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS 

 

ATRIBUIÇÕES DE CARGO. 

Professor Educação Infantil 

1. – Docência na Educação Infantil incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: 

1.1- Integrar-se ao esforço coletivo de elaboração, desenvolvimento e avaliação da proposta 

pedagógica da Educação Infantil, tendo como perspectiva um projeto global de construção de um 

novo patamar de qualidade. 

1.2- Promover a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/ 

linguísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser total, completo e indivisível. 

1.3- preparar  aulas, pesquisando e selecionando materiais e informações. 

1.4- Produzir materiais e recursos para utilização didática, diversificando as possíveis 

atividades e potencializando seu uso em diferentes situações. 

1.5- Promover cuidados necessários como troca de fraldas, banho e alimentação. 

1.6- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional. 

1.7- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

1.8- Investigar problemas que se colocam no cotidiano da instituição e construir soluções 

criativas mediante reflexão socialmente contextualizada e teoricamente fundamentada sobre a 

prática. 

1.9- Desenvolver práticas educativas que contemplem o modo singular de inserção dos alunos, 

considerando abordagens condizentes com a sua identidade e o exercício da cidadania plena, ou 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

seja, as especificidades do processo de pensamento, da realidade socioeconômica, da diversidade 

cultural, étnica, de religião e de gênero, nas situações de aprendizagem. 

1.10- Avaliar a adequação das escolhas feitas no exercício da docência, à luz do processo 

constitutivo da identidade cidadã de todos os integrantes da comunidade escolar, das diretrizes 

curriculares nacionais da educação infantil e das regras da convivência democrática. 

1.11- Utilizar linguagens tecnológicas em educação, disponibilizando, na sociedade de 

comunicação e informação, o acesso democrático a diversos valores e conhecimentos. 

1.12- Ensinar  e cuidar  de alunos na faixa de zero a cinco anos. 

1.13- Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis à plena realização dos fins educacionais da 

escola e ao sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 

1.14-  Incentivar o aluno a respeitar e preservar o meio ambiente. 

1.15-  Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

1.16- Trabalhar obrigatoriamente os temas transversais. 

1.17-   Cumprir plano de trabalho segundo a Proposta Pedagógica da Escola. 

1.18-   Conhecer e trabalhar os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Infantil; 

1.19- Acompanhar o Desenvolvimento Cognitivo do aluno e emitir relatório à Orientação 

Pedagógica. 

Professor Educação Básica I  

ATRIBUIÇÕES 

1. – Docência no Ensino Fundamental nos anos iniciais e na Educação de Jovens e Adultos – 1º 

segmento, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: 

1.1 - exercer atividades de planejamento do ano letivo, discutindo a proposta da escola, 

participando da definição da proposta pedagógica, fixando metas, definindo objetivos e 

cronogramas e selecionando conteúdos. 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2 - preparar aulas, pesquisando e selecionando materiais e informações. 

1.3 – diagnosticar a realidade dos alunos e avaliar seu conhecimento, acompanhando o processo 

de desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de avaliação.  

1.4 -  interagir com a comunidade escolar, buscando conscientizá-la sobre temas fundamentais 

para a cidadania e a qualidade de vida. 

1.5  - cumprir plano de trabalho segundo a Proposta Pedagógica da Escola. 

1.6 - Ministrar  aulas  ensinando os alunos com técnicas de alfabetização, expressão artística e 

corporal. 

1.7 - Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

1.8 - Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento. 

1.9 - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

1.10 - Desenvolver  suas atividades de forma individual e em equipe.  

1.11 - Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis à plena realização dos fins educacionais 

da escola e ao sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 

1.12 - Trabalhar obrigatoriamente os temas transversais. 

Professor Educação Básica II 

ATRIBUIÇÕES 

1 – Docência no Ensino Fundamental em classes dos anos finais e na Educação de Jovens e 

Adultos – 2º segmento, incluindo entre outras, as seguintes atribuições: 

1.1 – exercer atividades de planejamento do ano letivo, discutindo a proposta da escola, 

participando da definição da proposta pedagógica, fixando metas, definindo objetivos, 

cronogramas e selecionando conteúdos. 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2 – preparar  aulas, pesquisando, selecionando materiais e informações. 

1.3 - cumprir plano de trabalho segundo a Proposta Pedagógica da Escola. 

1.4 - Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio dos seguintes componentes 

curriculares: língua portuguesa, matemática, ciências naturais, geografia, história, educação 

artística, educação física e línguas estrangeiras modernas.  

1.5  - planejar cursos, aulas e atividades escolares.  

1.6 – avaliar o  processo de ensino-aprendizagem e seus resultados. 

1.7 – registrar  práticas escolares de caráter pedagógico.   

1.8 - desenvolver atividades de estudo.  

1.9 - participar das atividades educacionais e comunitárias da escola: para o desenvolvimento 

das atividades e mobilizando um conjunto de capacidades comunicativas. 

1.10 - Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento. 

1.11 - Cumprir os dias letivos e horas aula estabelecidas. 

1.12 - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.  

1.13 -Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis à plena realização dos fins educacionais 

da escola e ao sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 

1.14 - Trabalhar obrigatoriamente os temas transversais. 

Orientador Pedagógico 

ATRIBUIÇÕES 

1. – Atividades de suporte pedagógico direto à docência na Educação Básica, voltadas para 

planejamento, execução, acompanhamento, controle e avaliação das atividades curriculares no 

âmbito escolar, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1 – Orientar e coordenar a elaboração da Proposta Pedagógica na unidade escolar, a fim de 

contribuir para o planejamento eficaz do sistema municipal de ensino. 

1.2 – Elaborar a programação das atividades de sua área de atuação, assegurando sua articulação 

com as atividades de apoio técnico-pedagógico. 

1.3 – Acompanhar, controlar e avaliar o desenvolvimento da programação de currículo das 

unidades escolares, para assegurar a eficiência do processo educativo. 

1.4 – Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o 

desenvolvimento do sistema municipal de ensino e da escola em relação a aspectos pedagógicos 

e didáticos. 

1.5 – Avaliar os resultados das atividades pedagógicas, examinando fichas, relatórios, analisando 

conceitos emitidos sobre alunos, índice de reprovações, cientificando-se dos problemas surgidos, 

para aferir a eficácia do processo de ensino no âmbito do sistema municipal de ensino. 

1.6 – Prestar assistência técnica e pedagógica aos professores visando assegurar a eficiência e 

eficácia do desempenho dos mesmos para melhoria da qualidade de ensino. 

1.7 – Orientar o planejamento das horas-atividade realizadas nas escolas. 

 1.8 – Propor e coordenar atividades de aperfeiçoamento e atualização de professores para 

manter um bom nível no processo educativo. 

1.9 – Assegurar o fluxo de informações entre as unidades escolares e ao Departamento Municipal 

de Educação. 

1,10 –Estabelecer,  implementar e acompanhar as atividades de reforço/ recuperação para os 

alunos com rendimento insatisfatório. 

1.11 – Interpretar a organização técnico-pedagógica do sistema municipal de ensino para a 

comunidade. 

1.12 – Acompanhar com o Gestor de Escola o processo de desenvolvimento dos estudantes, em 

colaboração com os docentes e as famílias. 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

1.13 – Realizar estudos e pesquisas relacionadas à sua área de atuação, visando garantir a 

qualidade e a equidade do sistema municipal de ensino. 

1.14 – Elaborar relatório de suas atividades.  

1.15 – Assegurar material didático-pedagógico a todos os docentes da sua atividade escolar. 

1.16 – Articular e garantir o trabalho coletivo na escola. 

Pedagogo (psicopedagogia) 

ATRIBUIÇÕES: 

1. Desenvolver serviços relacionados a problemática de aprendizagem, proporcionando a 

inclusão do individuo à comunidade em geral; 

2. Atender a questões relativas a aprendizagem, atuando com conhecimentos específicos, 

aliados a sua resignação; 

3. Explorar a leitura, escrita, pensamento lógico, analise e interpretação de texto, 

estimulando o processo de desenvolvimento do aluno; 

4. Analisar os métodos educativos, utilizados na escola e pela família, bem como de sua 

interferência no surgimento das dificuldades de assimilação, sugerindo alterações quando 

necessário. 

5. Estudar e entender o processo ensinar-aprender. Desenvolvendo técnicas para casos 

individuais, contribuindo com a possibilidade do aprender. 

6. Estudar e manter-se atualizado a cerca das necessidades especiais mentais, sensoriais, e 

também das síndromes mais comuns, estando apto com estas características, bem como 

prestando suporte aos professores que atuam com estas crianças; 

7. Realizar avaliações psicopedagogicas, elaborar pareceres, bem como recomendações de 

programas adequados para alunos em suas especialidades. 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Ter capacidade de trabalhar em equipe multprofissional, contribuindo com o pleno 

atendimento das necessidades do educando, pais, professores e escola. 

9. Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a 

critério de seu superior imediato; 

Psicólogo Escolar 

ATRIBUIÇÕES:  

1. Trabalhar nas unidades escolares do município e/ou centro especializado, integrando a 

Equipe de Educação Inclusiva da Secretária Municipal de Educação. 

2. Inserir o trabalho do Psicólogo Escolar na função social da escola 

3. Colaborar com adequação, por parte dos educadores, de conhecimentos da Psicologia que 

lhes sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de seus papéis. 

4. Desenvolver trabalhos com educadores e alunos, visando à explicitação e a superação de 

entraves institucionais ao funcionamento produtivo das equipes e ao crescimento individual de 

seus integrantes. 

5. Desenvolver, com participantes do trabalho escolar (pais, alunos, gestores, professores, 

técnicos, pessoal administrativo), atividades visando a prevenir, identificar e resolver problemas 

psicossociais que possam bloquear, na escola, o desenvolvimento de potencialidades, a auto-

realização e o exercício da cidadania consciente. 

6. Elaborar e executar procedimentos destinados ao conhecimento da relação professor-

aluno, em situações escolares específicas, visando, através de uma ação coletiva e 

interdisciplinar, a implementação de uma metodologia de ensino que favoreça a aprendizagem e 

o desenvolvimento. 

7. Avaliar as dificuldades dos alunos do sistema educacional e encaminhar, aos serviços de 

atendimento disponíveis no município, aqueles que requeiram diagnóstico e tratamento de 

problemas específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade de solução na escola, buscando 

sempre a atuação integrada entre escola e família. 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Analisar as características dos alunos com necessidades educacionais especiais para 

orientar a aplicação de programas especiais de ensino, realizando seu trabalho em equipe 

interdisciplinar, integrando seus conhecimentos àqueles dos demais profissionais da educação. 

9. Executar as atribuições acima descritas, conforme demanda das unidades escolares e/ou 

centro especializado municipais 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Para todos os cargos, a legislação deve ser considerada com as alterações e 

atualizações vigentes até a data da publicação do edital. Legislação com entrada 

em vigor após a publicação do edital poderá ser utilizada, quando  superveniente 

ou complementar a algum tópico já previsto ou indispensável à avaliação para o 

cargo. 

Cargo: Professor de Educação Básica I 

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 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. 
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Cargos: Professor de Educação Básica II: Artes; Ciências; Educação Física; Geografia; 
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Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 

literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. 
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verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
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divisão, potenciação ou radiciação com números reais, nas suas possíveis representações; 
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Noções de Geometria – forma, ângulos, área, perímetro, volume, Teoremas de Pitágoras ou de 
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Conhecimentos Pedagógicos:  Avaliação formativa, 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. A educação escolar e as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC). 
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Cargo: Professor de Educação Básica II – Artes 

1. Ensino da arte no Brasil: história; 2. Ensino da arte: Abordagem Triangular no Ensino da 

Arte; 3. Arte como sistema simbólico não verbal: leitura e interpretação; 4. Linguagens 

contemporâneas da arte; 5. Artes Cênicas: história; 6. Artes Cênicas: ensino; 7. Artes Cênicas: 

relações entre arte e jogo; 8. Artes Visuais: história; 9. Artes Visuais: ensino; 10. Artes Visuais: 

elementos da linguagem visual; 11. Música: história; 12. Música: ensino; 13. Música: 

elementos da linguagem musical; 14. Dança: história; 15. Dança: ensino; 16. Dança: corpo na 

dança; 17. Dança: Teoria de Laban; 18. Arte e manifestações culturais; 19. Arte e comunicação 

na contemporaneidade. 
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Cargo: Professor de Educação Básica II – Ciências 

O conhecimento científico: evolução histórica. Ensino de Ciências: evolução e contextualização 

na sociedade brasileira; o ensino de Ciências e as questões sociais: ambiente, saúde, 

orientação sexual, ética e pluralidade cultural. Relação entre os seres vivos e o ambiente: o 

homem e a sua ação sobre o ambiente; princípios básicos que regem as funções vitais dos 
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Química: conceitos, leis, relações e princípios básicos; interações e transformações químicas. 

Fundamentos teóricos da Física: conceitos, leis, relações e princípios básicos. 
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Térmica/ Óptica; Física 3: Eletromagnetismo. São Paulo: EDUSP, 2012. 

HARA, Massao. A água e os seres vivos. 3ª ed. São Paulo: Scipione, 1991. 

HENNING, Georg J. Metodologia do Ensino de Ciências. 2ª ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 

1994. 

RODRIGUES, Rosicler Martins. Vida e Saúde. 3ª ed. São Paulo: Moderna, 1993. 

SILVA Jr., César da; SASSON, Sezar. Biologia. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1995. (Volumes 1, 2 e 3) 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Cargo: Professor de Educação Básica II – Educação Física 

 

Dimensões históricas da Educação Física. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais 

aplicadas à Educação Física e ao Esporte: lazer e as interfaces com a Educação Física, esporte, 

mídia e os desdobramentos na Educação Física. Corpo, sociedade e a construção da cultura 

corporal de movimento. Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as 

mudanças fisiológicas resultantes da atividade física. Nutrição e atividade física. Socorros de 

urgência aplicados à Educação Física. As diferentes tendências pedagógicas da Educação 

Física. Esporte e jogos: competição, cooperação e transformação didático pedagógica. 

Crescimento e desenvolvimento motor. Modalidades esportivas. Atividade física adaptada. 

Paradesporto. Organização de eventos desportivos. Consciência corporal e estética do 

movimento, coreografias e danças. Esquema e consciência corporal. Plasticidade, flexibilidade 

e adaptabilidade do corpo. Exercícios corporais orientados e/ou adaptados. Jogos de 

comunicação e expressão em grupo. Exercícios aeróbicos. Exercícios de resistência e força 

muscular. Exercícios de coordenação e habilidade motora. Exercícios de readequação 

postural. Alongamento. A Educação Física no currículo da Educação Básica – significados e 

possibilidades: as diferentes concepções e os aspectos legais da Educação Física na escola. 

Educação Física escolar e cidadania: os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na 

Educação Física escolar. Esporte e jogos na escola: competição e cooperação. Gestão 

democrática e Participação da comunidade. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BRASIL, Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais 3º e 4º ciclos 

do Ensino Fundamental: Educação Física. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

CAMPOS, Luiz Antonio Silva. Didática da Educação Física. Várzea Paulista: Fontoura, 2011. 

CASTELLANI FILHO, Lino. Política educacional e Educação Física. Campinas: Autores 

Associados, 1998. 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

DAÓLIO, Jocimar. Educação Física e o conceito de cultura. Campinas: Autores Associados, 

2004. DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física na escola: questões e reflexões. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

DARIDO, Suraya Cristina; SOUZA Jr., Osmar Moreira de. Para ensinar Educação Física. 

Campinas: Papirus, 2007. 

FONSECA, Vitor da. Psicomotricidade: filogênese, ontogênese e retrogênese. Rio de Janeiro: 

Wak Editora, 2009. 

GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, 

crianças, adolescentes e adultos. São Paulo: Phorte, 2003. 

HILDEBRANDT-STRAMANN, Reiner. Textos pedagógicos sobre o ensino da educação física. 

Ijuí: Unijuí, 2003. 

KUNZ, Elenor. Transformação didático-pedagógica do esporte. Ijuí: UNIJUÍ, 2001. 

MONTEIRO, Aloisio J. J. & CUPOLILLO Amparo Villa. (orgs.). Formação de professores de 

educação física: diálogos e saberes. Rio de Janeiro: Outras Letras, 2011. 

MOREIRA, Wagner Wey (org.). Educação Física e esportes: perspectivas para o século XXI. 

Campinas, SP: Papirus, 1992. 

OLIVEIRA, Sávio de Assis. A reinvenção do esporte: possibilidade da prática pedagógica. 

Campinas: Autores Associados, 2001. 

OLIVEIRA, Marcus Aurélio Taborda de (org.). Educação do corpo na escola brasileira. 

Campinas: Autores Associados, 2006. 

 

PEREIRA, Sissi Aparecida M. & SOUZA, Gisele Maria C. (orgs.). Educação Física escolar: 

elementos para pensar a prática educacional. São Paulo: Phorte, 2011. 

SOARES, Carmem Lúcia. Educação Física: raízes europeias e Brasil. Campinas: Autores 

Associados, 2001. 

SOLER, Reinaldo. Educação Física: uma abordagem cooperativa. Rio de Janeiro: Sprint, 2006. 

 

Cargo: Professor de Educação Básica II – Geografia 

História do pensamento geográfico. Cartografia: representações cartográficas, escalas e 

projeções; alfabetização cartográfica e cartografia escolar. Relação sociedade–natureza: 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

Composição e estrutura da Terra; placas tectônicas; quadro natural: geologia, relevo, clima, 

vegetação, hidrografia; questões ambientais. Organização do espaço mundial e geopolítica. O 

espaço geográfico brasileiro: características físicas do território; recursos naturais e 

aproveitamento econômico; questões ambientais. Formação territorial do Brasil: ocupação e 

organização; as regionalizações. Organização do espaço brasileiro: espaço industrial; espaço 

agrário. Urbanização brasileira. Dinâmicas demográficas. Inserção do Brasil na economia 

global. Metodologia do ensino da Geografia. Formação do Professor de Geografia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

AB’SÁBER, A. N. Os domínios de natureza no Brasil. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 

CARLOS, A. F. A.; SOUZA, M. L.; SPOSITO, M. E. B. (orgs.). A produção do espaço urbano – 

Agentes e processos, escalas e desafios. São Paulo: Contexto, 2001. 

CASTELLAR, S. (org.). Educação Geográfica – teorias e práticas docentes. 3ª. ed., São Paulo: 

Contexto, 2014. 

CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORREA, R. L. (orgs.). Geografia: Conceitos e temas. 7ª ed. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 

CAVALCANTI, L. S. Geografia, escola e construção de conhecimentos. 11ª. ed. Campinas (SP): 

Papirus, 1998. 

COSTA, W. M. Geografia política e geopolítica – Discursos sobre o território e o poder. 2ª. ed. 

São Paulo: EDUSP, 2010. 

ELIAS, D. Globalização e agricultura. São Paulo: Edusp, 2003. 

FITZ, P. R. Cartografia Básica. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 

HAESBAERT, R.; PORTO-GONÇALVES, C. W. A nova des-ordem mundial. São Paulo: Editora 

Unesp, 2006. 

MARTINELLI, M. Cartografia temática – caderno de mapas. São Paulo: Edusp, 2003. 

MORAES, A. C. R. Geografia – pequena história crítica. São Paulo: Hucitec, 1981. 

PASSINI, E. Y. Alfabetização Cartográfica e a aprendizagem de Geografia. São Paulo: Cortez, 

2012. 

PONTUSCHKA, N. N.; OLIVEIRA, A. U. Geografia em perspectiva. São Paulo: Contexto, 2002. 

PONTUSCHKA, N. N.; PAGANELLI, T. I.; CACETE, N. H. Para ensinar e aprender Geografia. 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

Cortez: 2007. 

ROSS, J. L. S. (org.). Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 1995 

______. Ecogeografia do Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2006. 

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O Brasil – território e sociedade no início do século XXI. Rio de 

Janeiro: Record, 2001. 

TEIXEIRA, W. et. al. (org.). Decifrando a Terra. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2000. 

THÉRY, H.; MELLO, N. A. Atlas do Brasil – Disparidades e dinâmicas do território. São Paulo: 

EDUSP, 2010. 

BNCC – Base Nacional Comum Curricular: (versão final – dezembro de 2017). Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/geografia 

 

Cargo: Professor de Educação Básica II – História 

Conhecimentos Específicos: Disciplina científica e disciplina curricular; Fontes históricas 

multiplicidade. A origem do homem. Sociedades Primitivas: Localização, atividades 

econômicas, estrutura social, crenças, arte e cotidiano nessas sociedades. Pré-história 

brasileira. As populações indígenas primitivas do Brasil. Sociedades da Antiguidade Oriental. 

Sociedades da Antiguidade clássica. A Europa Medieval. Feudalismo. Crise do Feudalismo e a 

transição para o capitalismo. A época moderna: as transformações socioculturais, política, 

econômica e tecnológica. Expansão ultramarina e comercial, mercantilismo. Renascimento, 

Humanismo, Reforma Protestante e Contrarreforma. Formação dos estados nacionais, 

características e os casos clássicos de absolutismo e de despotismo esclarecido. O Iluminismo 

e a Revolução Francesa. A Revolução Industrial. O sistema colonial. O processo de 

Independência O Império brasileiro. Período Regencial. Segundo Império: economia cafeeira. 

O Brasil República: Primeira República (1889 - 1930): características políticas; situação 

econômica; crises políticas. Da revolução de 1930 ao Estado Novo (1937-1945): 

características políticas e econômicas. A época contemporânea. A crise de 1929 e sua 

repercussão no Brasil. O mundo pós 1945. A globalização da economia e a era da informação. 

Ensino de História.  

BIBLIOGRAFIA 

BITTENCOURT, Circe Maria F. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/geografia


   
 
 
 
 
 
 

 
 

2005. 

BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2002. 

BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas perspectivas. Tradução: Magda Lopes. São 

Paulo: Editora UNESP, 1992. 

COTRIM, Gilberto. Jaime Rodrigues. Historiar: 6° ao 9° ano. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

COSTA, Emília Viotti. Da Monarquia à República, 9° edição. São Paulo: Ed. UNESP, 1998. 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 2. ed. São Paulo: Edusp, 1995. 

HOBSBAWN, Eric. A Era do Capital 1848 – 1875. Eric J. Hobsbawm. 3° Edição Local Rio de 

Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1977. 

HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos. O breve século XX 1914-1991 Tradução: 2° edição, 9ª 

reimpressão São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Proposta Curricular do Estado de São Paulo 

para o Ensino Fundamental Ciclo II e Ensino Médio: documento de apresentação. São Paulo: 

SE, 2012, p. 7-20. Disponível em: 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/EnsinoFundCicloII/Materiais/tabid/1044/Defau

lt.aspx \ (Acesso em: 19 Dez.2016) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JUMIRIM 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo: História. 

Currículo do Estado de São Paulo: ciências humanas e suas tecnologias. São Paulo: SE, 2012. p. 

25-27,28-73 (disponível 

em:http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Portals/43/Files/CHST.pd\(Acesso em 19 

dez. 2016) 

Cargo: Professor de Educação Básica II – Inglês 

Fundamentos teóricos do processo de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa e principais 

abordagens metodológicas nos anos iniciais do ensino fundamental. Compreensão, 

interpretação e produção de textos: estratégias de leitura, tipologia, estrutura e organização 

textual. Coerência e coesão: principais elementos e relações da estrutura linguística do Inglês 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

(morfologia, sintaxe, semântica, fonologia, vocabulário). O ensino de línguas para 

comunicação. Dimensões comunicativas no ensino de Inglês. Proposta Curricular de Língua 

Estrangeira Moderna. Interculturalidade e Interdisciplinaridade no Ensino da Língua Inglesa. 

Aprendizado de Língua Estrangeira: língua como discurso – conhecimento contextual 

(conhecimento dos interlocutores, lugar, hora e objetivo do ato comunicativo). Conhecimento 

textual (organizações textuais diferentes como descrição, exploração e argumentação). 

Conhecimento linguístico/sistêmico (conhecimento do aspecto linguístico no ato 

comunicativo). Uso social da língua: no ambiente profissional (estilo usado em artigos de 

jornais, instruções e palestras). Língua - História e Cultura: temas relacionados com assuntos 

internacionais como economia, política, pessoas, lugares, cultura, meio ambiente, saúde, 

ciência e tecnologia. Ensino da Língua Inglesa: concepções sobre o ensino-aprendizagem da 

Língua Inglesa. O processo de ensinar e aprender a língua estrangeira. O papel da Língua 

Inglesa no currículo. 

 

BIBLIOGRAFIA 

ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes. Dimensões comunicativas no ensino de língua. Campinas: 

Pontes, 1993. 

AZAR, Betty Schrampfer. Understanding and using English grammar. 4th ed. Longman. 

BRASIL. Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. 

BROWN, H.Douglas. Principles of language learning and teaching.5th ed. Longman, 2000. 

CHAMOT, Anna Uhl. et al. The learning strategies handbook: creating independent learners. 

New York: Longman, 1999. 

CELANI, Maria Antonieta Alba (coord.) Ensino de 2ª língua: redescobrindo as origens. São 

Paulo, SP: EDUC, 1997. 

CELCE-MURCIA, Marianne. Teaching English as a second or foreign language. 3rd ed. 

HeinleCengage. 

COLLINS COBUILD English Guides: Confusable words. London: Harper Collins, 1997. 

DEKEYSER, Robert. Practice in a second language. Perspectives from Applied Linguistics and 

Cognitive Psychology. Cambridge, 2007. 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

DIONISIO Angela Paiva. MACHADO, Anna Rachel e BEZERRA, Maria Auxiliadora (org.). 

Gêneros textuais e ensino. Editora Lucerna, 2005. 

GIMENEZ, Telma. Trajetórias na formação de professores de línguas. Londrina: Eduel, 2002. 

HARMER, Jeremy. How to teach English. Longman, 1998. 

______. The practice of English language teaching. 4th ed. Longman, 2007. 

HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use, 4th edition. Cambridge, 2005. 

HIGH, P. Bat. Guano. Outline of American literature. Essex (U.K.): Longman, 1996. 

HORNBY, A.S. Oxford advanced learner’s dictionary. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 

2011. 

LARSEN-FREEMAN, D., Thewlis, S.H. Grammar dimensions: form, meaning and use. Boston: 

HeinleCengage. 

LEWIS, M. The lexical approach. Heinle Cengage. 

LINGUEVIS, A. M. Vamos ouvir a voz das crianças sobre aprender inglês na Educação Infantil. 

In: TONELLI; RAMOS, S. G. M. (Orgs.) O Ensino de LE para crianças: reflexões e contribuições. 

Londrina: Moriá, 2007. 

O’KEEFFE, A., MCCARTHY, M. & CARTER, R.From corpus to classroom.Language Use and 

Language Teaching.Cambridge, 2007. 

PAIVA, V. L. M. O. (Org.) Ensino de Língua Inglesa: Reflexões e experiências. 2ª ed. Campinas: 

Pontes, 1998. 

PIRES, S. S. Ensino de Inglês na Educação Infantil. In: SARMENTO, S.; MULLER, V. (Orgs.) O 

Ensino de Inglês como Língua Estrangeira: estudos e reflexões. Porto Alegre: APIRS, 2004. 

RAJAGOPALAN, K. O inglês como língua internacional na prática docente. In: LIMA, D.C. (Org.). 

Ensino e aprendizagem de Língua Inglesa: conversas com especialistas. Sâo Paulo: Parábola 

Editorial, 2009. 

ROCHA, C.H. Provisões para ensinar LE no Ensino Fundamental de 1a. a 4a. séries : dos 

parâmetros oficiais e objetivos dos agentes. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – 

Instituto de Estudos da Linguagem. Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2006. 

ROCHA, C.H.; BASSO, E. A. (Orgs.). Ensinar e aprender língua estrangeira nas diferentes 

idades: reflexões para professores e formadores. São Carlos: Claraluz, 2008. 

STEVICK, E. W. Working with teaching methods. Heinle&Cengage. 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

SWAN, M. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford: Oxford University, 2008. 

SWAN, Michael & WALTER, Catherine. How English works: a grammar practice book. Oxford: 

Oxford UP, 1994. 

THORNLEY, G.C. & ROBERTS, G. Outline of English literature. Essex (U.K.): Longman, 1996. 

VINCE, M. Advanced language practice. Oxford: Oxford University, 1994. 

YULE, G. Explaining English grammar.Oxford: Oxford University, 1998. 

 

Cargo: Professor de Educação Básica II – Matemática 

Fundamentos dos processos de ensino e aprendizagem em Matemática e as aplicações 

didática e metodológica dos conhecimentos nas práticas. Resolução de problemas: Situação-

problema, Investigação matemática e Modelagem matemática. Etnomatemática. Avaliação em 

Matemática. Construção do conhecimento em Matemática. Números (naturais, inteiros, 

racionais, irracionais e reais) e seus diferentes significados; operações (diferentes 

significados, propriedades, relações entre as operações e tipos de cálculo: exato e 

aproximado, mental e escrito); divisibilidade; proporcionalidade. Expressões algébricas: 

operações, produtos notáveis e fatoração; funções, equações e inequações: 1º e 2º graus; 

função constante; sequências numéricas; noções de matemática financeira. Números 

complexos. Matrizes e sistemas lineares. Trigonometria no triângulo retângulo; ciclo 

trigonométrico. Geometria plana: triângulos e semelhança, circunferência, círculo e cálculo de 

áreas e perímetros. Geometria espacial: geometria de posição, poliedros (prisma e pirâmide); 

cilindros; cones; esferas; volume e área superficial. Noções de estatística: tabelas e gráficos; 

medidas estatísticas. Análise combinatória: princípios, agrupamentos e métodos de contagem; 

probabilidade. 

BIBLIOGRAFIA 

BIEMBENGUT, Maria Salett; Hein, Nelson. Modelagem matemática no ensino. 5ª. ed. São 

Paulo: Contexto, 2016. 

BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

BROUSSEAU, Guy. Introdução ao estudo das situações didáticas: conteúdos e métodos de 

ensino. São Paulo: Ática, 2008. 

CURY, Helena Noronha. Análise de erros: o que podemos aprender com as respostas dos 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

alunos. 2ª. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática: da teoria à prática. 16ª. ed. Campinas, SP: 

Papirus, 2008. 

D’ AMBRÓSIO, Ubiratan. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. 5ª. ed. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2015. 

233 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Matemática) – Pontifícia Universidade 

Católica, São Paulo, 2008. 

ONUCHIC, Lourdes de la Rosa; ALLEVATO, Norma Suely Gomes; NOGUTI, Fabiane Cristina 

Höper; JUSTULIN, Andresa Maria (org.). Resolução de Problemas: Teoria e Prática. Jundiaí: 

Paco, 2014. 

PARRA, Cecila; SAIZ, Irma (org.). Didática da Matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1996. 

PAVANELLO, Regina Maria; Nogueira, Clélia Maria Ignatus. Avaliação em Matemática: 

algumas considerações. 

POLYA, George. A arte de resolver problemas: um novo aspecto do método matemático. Rio 

de Janeiro: Interciência, 2006. 

PONTE, João Pedro da; BROCARDO, Joana; OLIVEIRA, Hélia. Investigações Matemáticas na 

sala de aula. 3a. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2016. 

VAN DE WALLE, J. A. Matemática no ensino fundamental: formação de professores e aplicação 

em sala de aula. 6ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

 

Cargo: Professor de Educação Básica II – Português 

Aprendizagem de língua materna: estrutura, uso e funções. Concepções de língua e suas 

implicações para o ensino. Gramática e ensino: metalinguagem, uso e reflexão. Variações 

linguísticas e norma-padrão: abordagem na prática pedagógica. Linguagem: uso, funções, 

análise. Língua oral e língua escrita. Teorias linguísticas e Parâmetros Curriculares (Ensino 

Fundamental e Médio). Gêneros textuais e tipos textuais: o ensino em sala de aula. Texto e 

intertextualidade. Coesão e coerência textuais. O texto e a prática de análise linguística. 

Leitura e produção de textos: práticas de ensino e aprendizagem. Ortografia Oficial da Língua 

Portuguesa. Ensino de língua portuguesa e novas tecnologias em sala de aula. Ensino de 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

literatura: concepções sobre a relação entre as categorias da literatura e a formação docente. 

 

BIBLIOGRAFIA 

ALBUQUERQUE, Eliana Borges Correia de. Mudanças didáticas e pedagógicas no ensino de 

língua portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

ANTUNES, I. Aula de Português: encontro e interação. São Paulo: Parábola Editorial, 2003. 

ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no 

caminho. São Paulo: Parábola Editorial, 2007. 

BAGNO, Marcos. Preconceito Linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Edições Loyola, 

2007. BAKHTIN, Michail (Volochinov). Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 

1992. 

BORTONI-RICARDO, Stella Maris. A educação em língua materna: a sociolinguística em sala de 

aula. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 

BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Volume: Língua 

Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

 

BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: 

MEC/SEF, 2000. 

CÂNDIDO, Antonio. Direito à Literatura. p. 171-193. In: CÂNDIDO, Antonio. Rio de Janeiro: 

Ouro sobre Azul, 2011. 

DOLZ, Joaquin; GAGNON, Roxane; DECÂNIO, Fabrício. Produção escrita e dificuldades de 

aprendizagem. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2010. 

DOLZ, J.; NOVERRAZ, N. & SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a escrita: 

apresentação de um procedimento. In: DOLZ, J. & SCHNEUWLY, B. Gêneros orais e escritos na 

escola. Campinas: Mercado das Letras, 2004. 

GERALDI, João Wanderley. O texto em sala de aula. São Paulo: Ática, 1997. 

KLEIMAN. A. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 1993. 

KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 

2ª. ed. São Paulo: Contexto, 2011. 

KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3ª. ed. 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

São Paulo: Contexto, 2011. 

 

 

LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática, 1993. 

___________. O que é literatura. 6a. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985. (Coleção Primeiros Passos) 

MACHADO, A.B.; BEZERRA, M.A. (org.). Gêneros textuais & ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 

2002. MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2008. 

MUSSALIM, Fernanda e BENTES, Anna Christina (orgs.). Introdução à linguística: domínios e 

fronteiras, v. 1. 5ª. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

____________________ Introdução à linguística: domínios e fronteiras, v. 2. 4ª. ed. São Paulo: 

Cortez, 2004. 

_____________________ Introdução à linguística: fundamentos epistemológicos, v. 3. 2ª. ed. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

ROJO, Roxane e MOURA, Eduardo (orgs.). Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2012. 

SNYDERS, Georges. Alunos felizes: reflexão sobre a alegria na escola a partir de textos 

literários. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. 

TFOUNI, L.V. Letramento e Alfabetização. 2ª edição, São Paulo: Cortez, 1997 

TRAVAGLIA, L. C. Gramática ensino plural. São Paulo: Cortez, 2003. 

 

Cargo: Professor de Educação Básica II – Música 

História da Música (período medieval ao séc. XX): principais gêneros, estilos e compositores. 

História da Música Brasileira. Intervalos: classificação; inversão; simples e compostos; 

melódicos e harmônicos. Escalas: maiores, menores, cromáticas e modais. Acordes de 3, 4 e 5 

sons: classificação. Acordes alterados: acordes de sexta aumentada; sexta napolitana; 

dominante secundária; sensível secundária e empréstimo modal. Funções Tonais. Tons 

vizinhos. Síncope e Contratempo. Quiálteras. Formas: binária e ternária; forma sonata. Análise 

Harmônica e Morfológica.  

 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : arte / 

Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC / SEF, 1998. 116 p. (Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/arte.pdf) JEANDOT, Nicole. Explorando o 

universo da música. São Paulo, Scipione, 1990. 

LOUREIRO, Alicia Maria Almeida. O ensino da música na escola fundamental: dilemas e 

perspectivas. 2003 disponível em 

https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/viewFile/4329/2549 

MATEIRO, Teresa. ILARI Beatriz. (Org.) Pedagogias em Educação Musical. Editora IBPEX, 

2010. 352 p. 

 

Cargo: Professor de Educação Básica II – Ensino Religioso 

Sentido etimológico; Elementos constitutivos da religião; Formas religiosas. Fundamentos do 

fenômeno religioso universal. Fatores externos: A religião como superestrutura do poder 

econômico (Marxismo), Teoria sociológica (Durkhein); Fatores intrínsecos: Os estágios da 

evolução religiosa (teoria de Augusto Conte), A religião enquanto neurose universal de culpa 

(Freud), Religião e psique humana (C.G.Iung). O fenômeno religioso – Importância e evolução; 

Tradição Religiosa (religião) e fenômeno religioso; O fenômeno religioso e a resposta para a 

vida além-morte. O conhecimento religioso e os seus enfoques epistemológicos: Enfoque 

sociológico; Enfoque antropológico; Enfoque teológico. Classificação das Tradições Religiosas 

(religiões) em matrizes: Indígena; Africana; Ocidental; Oriental. O novo paradigma do Ensino 

Religioso a partir da Lei nº 9.475 – Ensino Religioso: disciplina; O perfil do professor; O Ensino 

Religioso a partir das concepções de religião e as leis de ensino no Brasil. Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs). Base Nacional Comum Curricular. Lei nº 13.415, de 16 de 

fevereiro de 2017. 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

Cargo: Orientador Pedagógigo 

 

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 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: 

1) Educação e Sociedade. 2) O desenvolvimento da criança e do adolescente. 3) Organização do 

trabalho pedagógico na escola. 4) Projetos pedagógicos e planejamento de aula. 5) Currículo e 

didática. 6) Avaliação. 7) Teorias educacionais: concepções pedagógicas. 8) Sexualidade. 9) 

Drogas. 10) Fracasso escolar. 11) Inclusão. 12) Educação de Jovens e Adultos. 13) O papel do 

orientador educacional na escola. 14) História e Princípios da Orientação Educacional. 15) Ação 

Pedagógica e comunidade. 16) Estruturação da Subjetividade e Processos de Ensino-

Aprendizagem. 17) Avaliação Psicopedagógica e Intervenção Pedagógica. 18) História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena. 19) Educação das Relações Étnico-Raciais. 20) Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 21) Parâmetros Curriculares Nacionais. 22) Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa. 23) Plano Nacional de Educação. 24) Educação para Todos. 25) 

Base Nacional Comum Curricular. 26) Legislação.  



   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Referências Bibliográficas: - BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular 

- Educação é Base. - BRASIL. Ministério da Educação. Coleção Educação para Todos. - BRASIL. 

Ministério da Educação. Orientações e Ações para Educação das Relações Étnico-Raciais. 

SECAD, 2006. - BRASIL. Ministério da Educação. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa – A Alfabetização de Crianças com Deficiência: Uma Proposta Inclusiva (Educação 

Especial). - BRASIL. Ministério da Educação. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - 

Alfabetização Matemática (todas as unidades). - BRASIL. Ministério da Educação. Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - Caderno de Apresentação: Formação do Professor 

Alfabetizador. - BRASIL. Ministério da Educação. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa - Ano 01 (todas as unidades). - BRASIL. Ministério da Educação. Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa - Ano 02 (todas as unidades). - BRASIL. Ministério da Educação. 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - Ano 03 (todas as unidades). - BRASIL. 

Ministério da Educação. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - Cadernos de Campo 

(todas as unidades). - BRASIL. Parecer CNE/CEB nº 7/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica. - BRASIL. Parecer CNE/CP 003/2004 - Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. - BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: introdução aos 

parâmetros curriculares nacionais – Brasília: MEC/SEF, 1998 - ALMEIDA, Laurinda Ramalho 

de; PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza (Org.). O coordenador pedagógico e o espaço da 

mudança. Loyola. - ÁLVAREZ MENDEZ, J.M. Avaliar para conhecer, examinar para excluir. 

Artmed. - BASSEDAS, Eulália & Cols. Intervenção educativa e diagnostico psicopedagógico. 

Artmed. - BLEGER, J. Temas da psicologia: entrevistas e grupos. Martins Fontes. - BOYNTON, 

Mark. Prevenção e resolução de problemas disciplinares: guia para educadores. Artmed. - 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O Que é Método Paulo Freire. Editora Brasiliense. - COLL, C, 

MARCHESI, A; PALACIOS J. Desenvolvimento psicológico e educação. Artmed. - FERNÁNDEZ, 

Alicia. A inteligência aprisionada. Artes Médicas. - FERNANDEZ, A. A mulher escondida na 

professora. Artes Médicas. - FILIPOUSKI, Ana Maria; MARCH, Diana; SCHAFFER, Neiva. Teorias 

e Fazeres na Escola em Mudança. Ufrgs. - FONSECA, Vitor da. Educação especial: programa de 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

estimulação precoce, uma introdução às idéias de Feuerstein. Artmed. - FREIRE, Paulo. 

Pedagogia da autonomia: saberes necessários à pratica educativa. Paz e Terra. - GADOTTI, 

Moacir. História das Idéias Pedagógicas. Ática. - GARCIA, Regina Leite; ALVES, Nilda (Org.). O 

fazer e o pensar dos supervisores e orientadores educacionais. Loyola. - GRINSPUN, Mírian 

Paura S. Zippin. A orientação educacional: conflito de paradigmas e alternativas para a escola. 

Cortez. - GRINSPUN, Mírian Paura S. Zippin (Org.). Supervisão e orientação educacional: 

perspectivas de integração na escola. Cortez. - HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora: uma 

prática em construção de pré-escola à universidade. Mediação - LUCK, Heloisa. Ação integrada: 

administração, supervisão e orientação educacional. Vozes. - MACEDO, L. de. Ensaios 

Pedagógicos: Como Construir uma Escola para Todos? Artmed. - MOLL, J. Histórias de vida, 

histórias de escola: Elementos para uma pedagogia da cidade. Vozes. - MORIN, E. Os Sete 

Saberes necessários para a Educacão do Futuro. Cortez. - MOSCOVICI, F. Desenvolvimento 

Interpessoal. Livros Técnicos Científicos. - OLIVEIRA, Gislene de Campos. Psicomotricidade. 

Educação e reeducação num enfoque psicopedagógico. Vozes. - OSÓRIO, L.C.; ZILBERMANN, D. 

Como Trabalhamos com Grupos. Artes Médicas. - OUTEIRAL, José. Adolescer: estudos revisados 

sobre a adolescência. Revinter. - PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. 

Artmed. - PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza. Formação e prática do educador e do orientador: 

confrontos e questionamentos. Papirus. - SEQUEIROS, Leandro. Educar para a solidariedade: 

projeto didático para uma nova cultura de relações entre os povos. Artmed. - SOLÉ, Isabel. 

Orientação educacional e intervenção psicopedagógica. Artmed. - SUKIENNIK, P.B. Org. O aluno 

problema: transtornos emocionais de crianças e adolescentes. Mercado Aberto. - TIBA, Içami. 

Juventude & Drogas: Anjos caídos. Integrare. - VASCONCELOS, Celso dos Santos. Avaliação da 

aprendizagem: Práticas de Mudança por uma práxis transformadora . Libertad. - __________. 

Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto político-pedagógico ao cotidiano da sala de 

aula. Liberdad. - VEIGA, Ilma Passos. Projeto Político Pedagógico da Escola: uma construção 

possível. Papirus Editora. 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

Cargo: Psicólogo Escolar 

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 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:  Teoria de Personalidade: - Psicanálise –Freud, Melaine 

Klein, Erickson,; - Reich; - Jung; - Adler; - Sullivan; - Horney; - Fromm; - Rogers; - Teoria 

Cognitiva de Kelly; - Topologia de Lewin; - A abordagem S = R. Teorias e Técnicas 

Psicoterápicas. Psicopatologia. Entrevista Psicológica. Processos de Mudanças em 

Psicoterapia. Diferenças Individuais e de Classes. Cultura e Personalidade: “Status”, papel 

e o indivíduo. Fatores Sociais na Anormalidade. Interação Social. A Psicologia Social no 

Brasil. Aconselhamento Psicológico. Desenvolvimento X Aprendizagem. Abordagem 

Psicológica da Educação. Código de Ética. 

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 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: 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 
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