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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ
CONCURSO PÚBLICO CPPMS 002/2021

EDITAL COMPLETO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ, faz saber que, em vista do disposto no art. 37, inciso II da
Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Município de Sumaré e Leis Municipais
vigentes, realizará Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos, para o preenchimento dos Cargos Públicos
criados no quadro de Cargos da Prefeitura do Município de Sumaré. O presente Concurso Público destina-se
aos cargos e vagas previstas neste Edital, para o preenchimento efetivo de outras vagas que surgirem durante
o período de validade deste Concurso Público ou ainda para outras vagas que forem criadas.
01. DO CONCURSO PÚBLICO CPPMS 002/2021
01.01. Os Cargos Públicos serão providos conforme Estatuto dos Funcionários Públicos (Lei Municipal nº
4.967/2010) regulamentada pelo Decreto nº 8553/11 e posteriores alterações, Lei Municipal nº 3.773/03 e
posteriores alterações, Lei Municipal nº 5.461/12 e posteriores alterações, bem como demais Leis Municipais
vigentes aplicáveis.
01.02. A responsabilidade da organização e realização do Concurso Público será o IGECS – Instituto de Gestão
de Cidades.
01.03. O presente Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data de homologação de cada
Cargo, podendo ser prorrogado, a critério da Prefeitura do Município de Sumaré, por igual período.
01.04. Todos os atos de comunicação referente às etapas do presente certame ocorrerão mediante publicação
no Diário Oficial e disponibilizados nos sites www.sumare.sp.gov.br e www.igecs.org.br, em caráter
informativo, sendo de inteira responsabilidade dos candidatos seu acompanhamento.
02. DOS CARGOS
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Cód.

201

Cargos

Área Atuação

Auxiliar de Recreação
Infantil

Executar
tarefas
de
suporte operacional que
visam a formação e
desenvolvimento geral das
crianças,
mediante
supervisão e orientação
superior.

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 45,50

Vagas Requisitos Mínimos

07

- Ensino Fundamental Completo.

ENSINO MÉDIO COMPLETO
Cód.

Cargos

Área Atuação

301

Secretária (o) de Escola

Rotina administrativa de
secretaria escolar.

501

Cargos

Área Atuação

Fonoaudiólogo Educacional

Atendimento
especializado junto à
Secretaria Municipal de
Educação.

Jornada

R$ 1.580,64

200 horas
mensais

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 60,50
Vagas Requisitos Mínimos
07

- Ensino Médio Completo.

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Cód.

Vencimentos

Vencimentos

Jornada

R$ 2.465,57

200 horas
mensais

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 75,50
Vagas Requisitos Mínimos

01

- Bacharel em Fonoaudiologia;
- Registro no CRF (Conselho Regional
de Fonoaudiologia); e
- Especialização (lato sensu) em
deficiência auditiva.

Vencimentos

Jornada

R$ 3.751,72

150 horas
mensais
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502

Psicólogo Educacional

Atendimento
especializado junto à
Secretaria Municipal de
Educação.

503

Terapeuta Ocupacional
Educacional

Atendimento
especializado junto à
Secretaria Municipal de
Educação.

01

- Bacharel em Psicologia; e
- Registro no CRP (Conselho Regional
de Psicologia).

R$ 3.751,72

150 horas
mensais

01

- Bacharel em Terapia Ocupacional; e
- Registro no CREFITO (Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia
Educacional).

R$ 3.751,72

150 horas
mensais

ENSINO SUPERIOR COMPLETO - PROFESSORES
Cód.
601

602

Cargos

Área Atuação

Professor Municipal I

Educação Básica e Ciclo I
do Ensino Fundamental.

Vagas Requisitos Mínimos

Disciplinas do Curso de
Professor Municipal II –
Administração
de
Administração de Empresas Empresas – Ensino Médio
Profissionalizante.

603

Professor Municipal II –
Arte

Disciplina de Arte do
Ensino Fundamental e
Ensino Médio.

604

Professor Municipal II –
Ciências

Disciplina de Ciências no
Ciclo II do Ensino
Fundamental e Biologia
no Ensino Médio.

605

Professor Municipal II –
Contabilidade

Disciplinas do Curso de
Contabilidade – Ensino
Médio Profissionalizante.

606

Professor Municipal II –
Deficiência Auditiva

VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 75,50

Educação
Especial
Deficiência Auditiva.

607

Professor Municipal II Deficiência Mental

Educação Especial
Deficiência Mental.

–

608

Professor Municipal II Deficiência Visual

Educação Especial
Deficiência Visual.

–

609

Professor Municipal II –
Educação Física

Disciplina de Educação
Física
do
Ensino
Fundamental e Ensino
Médio.

610

Professor Municipal II –
Filosofia

Disciplina de Filosofia no
Ensino Médio

Vencimentos

Jornada

20

- Curso Superior de Licenciatura Plena
em Pedagogia com Habilitação para
lecionar na Educação Infantil e anos
iniciais do Ensino Fundamental.

R$ 16,01 por
hora aula

Mínimo
150 horas
aula
mensais

01

- Bacharel em Administração de
Empresas; e
- Registro no Conselho Regional de
Administração (CRA).

R$ 22,54 por
hora aula

Mínimo de
100 horas
aula
mensais

04

- Licenciatura Plena em Educação
Artística ou Artes.

R$ 22,54 por
hora aula

Mínimo de
100 horas
aula
mensais

02

- Licenciatura Plena em Biologia.

R$ 22,54 por
hora aula

Mínimo de
100 horas
aula
mensais

01

- Bacharel em Ciências Contábeis; e
- Registro no Conselho Regional de
Contabilidade (CRC).

R$ 22,54 por
hora aula

Mínimo de
100 horas
aula
mensais

R$ 22,54 por
hora aula

Mínimo de
100 horas
aula
mensais

02

- Licenciatura Plena em Pedagogia
com habilitação em Educação
Especial em Deficiência Mental
(intelectual) ou Especialização (Lato
Senso) em Deficiência Mental.

R$ 22,54 por
hora aula

Mínimo de
100 horas
aula
mensais

01

- Licenciatura Plena em Pedagogia
com Habilitação em Educação
Especial em Deficiência Visual.

R$ 22,54 por
hora aula

Mínimo de
100 horas
aula
mensais

02

- Licenciatura Plena em Educação
Física e Registro no CREF.

R$ 22,54 por
hora aula

Mínimo de
100 horas
aula
mensais

- Licenciatura Plena em Filosofia.

R$ 22,54 por
hora aula

Mínimo de
100 horas
aula
mensais

01

01

- Licenciatura Plena em Pedagogia
com Habilitação em Educação
Especial em Deficiência Auditiva; e
- Curso de Libras com carga horária
mínima de 160 horas.
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611

Professor Municipal II –
Física

Disciplina de Física no
Ensino Médio.

612

Professor Municipal II –
Geografia

Disciplina de Geografia
no Ciclo II do Ensino
Fundamental e Ensino
Médio.

613

Professor Municipal II –
História

Disciplina de História no
Ciclo II do Ensino
Fundamental e Ensino
Médio.

614

Professor Municipal II Informática

Disciplinas do Curso de
Informática – Ensino
Médio Profissionalizante.

615

Professor Municipal II Inglês

Disciplina de Inglês no do
Ensino Fundamental e
Ensino Médio.

616

Professor Municipal II –
Língua Portuguesa

Disciplina de Língua
Portuguesa no Ciclo II do
Ensino Fundamental e
Ensino Médio.

617

Professor Municipal II –
Matemática

Disciplina de Matemática
no Ciclo II do Ensino
Fundamental e Ensino
Médio.

618

Professor Municipal II –
Química

Disciplina de Química no
Ensino Médio.

619

Professor Municipal II –
Segurança do Trabalho

Disciplinas do Curso de
Segurança do Trabalho.

620

Professor Municipal II –
Sociologia

Disciplina de Sociologia
no Ensino Médio.

- Licenciatura Plena em Física.

R$ 22,54 por
hora aula

Mínimo de
100 horas
aula
mensais

- Licenciatura Plena em Geografia.

R$ 22,54 por
hora aula

Mínimo de
100 horas
aula
mensais

02

- Licenciatura Plena em História.

R$ 22,54 por
hora aula

Mínimo de
100 horas
aula
mensais

01

- Bacharel em Análise de Sistemas ou
Ciência da Computação ou Sistemas
de Informação.

R$ 22,54 por
hora aula

Mínimo de
100 horas
aula
mensais

01

02

04

- Licenciatura Plena em Letras com
Habilitação em Inglês.

R$ 22,54 por
hora aula

Mínimo de
100 horas
aula
mensais

02

- Licenciatura Plena em Letras com
habilitação em Língua Portuguesa.

R$ 22,54 por
hora aula

Mínimo de
100 horas
aula
mensais

- Licenciatura Plena em Matemática.

R$ 22,54 por
hora aula

Mínimo de
100 horas
aula
mensais

01

- Licenciatura Plena em Química.

R$ 22,54 por
hora aula

Mínimo de
100 horas
aula
mensais

01

- Curso Superior de Engenharia de
Segurança do Trabalho ou qualquer
Curso Superior com Especialização
(Lato Sensu) em Segurança do
Trabalho.

R$ 22,54 por
hora aula

Mínimo de
100 horas
aula
mensais

- Licenciatura Plena em Sociologia.

R$ 22,54 por
hora aula

Mínimo de
100 horas
aula
mensais

02

01

02.01. As Atribuições, assim como os Programas de Prova de cada Cargo estão definidas nos Anexos deste
Edital Completo.
02.02. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A NOMEAÇÃO NOS CARGOS
a) Ter sido classificado neste Concurso Público e considerado apto nos Exames Médicos Admissionais;
b) Possuir, no ato da Posse, a escolaridade mínima exigida para o provimento do Cargo, bem como os requisitos
constantes no item 02. deste Edital. Os documentos comprobatórios de escolaridade obtidos no exterior
(certificados, diplomas, histórico escolar) poderão ser aceitos para fins de Nomeação somente se revalidados
ou convalidados por autoridade educacional brasileira competente. Estes documentos, bem como quaisquer
outros obtidos no exterior, deverão estar acompanhados de tradução pública e juramentada;
c) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida igualdade nos termos do Decreto
Federal nº 70.391/72 e do Decreto Federal n.º 70.436/72;
d) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de Nomeação e não ter completado 75 (setenta e
cinco) anos, idade esta para aposentadoria compulsória dos servidores públicos;
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e) Ter plena aptidão física e mental e não possuir deficiência física incompatível com os requisitos e atribuições
para o pleno exercício do Cargo, comprovada em inspeção realizada pela Medicina do Trabalho da
Administração Pública;
f) Apresentar todos os documentos pessoais (Certidão de Nascimento ou Casamento, Certidão de Nascimento
dos filhos menores de 21 anos, quando possuir; RG Original Atualizado; CPF; Título de Eleitor com quitação
eleitoral; 1 (uma) foto 3x4 recente, colorida e com fundo branco). Para os candidatos de sexo masculino,
apresentar todos os documentos citados, mais o certificado de regularidade no serviço militar, quando for o
caso;
g) Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br;
h) Carteira de Trabalho Original (páginas da foto, verso da página da foto (qualificação civil), últimos contratos
de trabalhos e próxima página em branco;
i) Documento com o número do PIS/PASEP;
j) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (se do sexo masculino);
k) Diplomas (cópia autenticada, frente e verso);
l) Certificados de conclusão de cursos exigidos no edital (cópia autenticada frete e verso);
m) Para Cargos de Ensino Superior, quando houver, no momento da posse o candidato deverá comprovar a
escolaridade exigida, sendo aceito, para tanto, Certificado de Graduação com a data de colação de grau
anterior à data designada para posse;
n) Comprovante de Residência com CEP (de até 3 meses);
o) Quando houver cargo que exija registro no respectivo Conselho de Classe, apresentar comprovante de
registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional;
p) Apresentar no ato da Nomeação declaração quanto ao exercício ou não de cargo, emprego ou função pública
e sobre recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão; e
q) Declaração de Carga Horária em outro Emprego/Cargo Público, sem houver (duas vias);
r) Exame médico pré-admissional, de caráter eliminatório, a ser realizado pela Administração ou por sua
ordem, para constatação de aptidão física e mental;
s) Laudo Médico de avaliação biopsicossocial comprovando o grau da deficiência em caso de PcD (cópia
autenticada);
t) Certidão Negativa de Distribuições/Antecedentes Criminais (dos últimos 5 anos) com data de emissão de até
60 dias da apresentação, emitida no site (http://www.tjsp.jus.br) certidões/cadastro de pedido de
certidão/resumo do pedido(modelo)/certidão de distribuição de ações criminais;
u) Não ter sofrido nenhuma condenação em virtude de crime contra a Administração; e
v) Não ter anteriormente, contrato de trabalho com o Poder Público rescindido por justa causa de ter sido
demitido a bem do serviço público.
02.02.01. Os candidatos aprovados somente serão convocados por ato explícito da Administração da Prefeitura
do Município de Sumaré e de acordo com as necessidades e disponibilidades financeiras da Administração.
02.02.02. O candidato, no ato da Nomeação, não deverá estar incompatibilizado para nova Nomeação em novo
Cargo Público. Não poderá estar exercendo cargo, emprego ou função pública, nos termos do art. 37 da
Constituição Federal.
02.02.03. A não comprovação de qualquer dos requisitos exigidos, importará na exclusão do candidato do
presente Concurso Público.
03. DAS INSCRIÇÕES
03.01. As inscrições serão realizadas na modalidade INTERNET, conforme segue:
Site:
Diretamente pelo candidato no site www.igecs.org.br
Período de Inscrição: Das 13:00h do dia 1 de setembro de 2021 até as 23:59h do dia 27 de setembro de 2021.
Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar o site www.igecs.org.br localizar o
Concurso Público CPPMS 002/2021 e preencher corretamente todos os dados solicitados
Pagamento:
no Formulário de Cadastro e/ou da Inscrição. Ao final deverá clicar em “Gerar Boleto” que
deverá ser impresso e pago ATÉ A DATA DE VENCIMENTO EXPRESSA NO BOLETO
BANCÁRIO.
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Por ocasião da Circular nº 3656/2013 do BC que instituiu a Nova Plataforma da Cobrança
(boleto registrado), boletos pagos depois do primeiro dia útil subsequente ao final das
inscrições não serão considerados e não terão a devolução do valor pago.
03.02. Dados necessários para realização do cadastro e/ou inscrição: Cargo pretendido, Nome Completo, RG,
CPF, Sexo, Estado Civil, Data de Nascimento, Escolaridade, Endereço completo, CEP, Cidade, Telefones
(Residencial, Celular e Comercial), E-mail e informar se é Pessoa com Deficiência. Os candidatos devem informar
corretamente todos os dados solicitados no formulário de inscrição.
03.03. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
a) Ao inscrever-se o candidato estará declarando, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que conhece
na íntegra e aceita todas as regras e critérios do Edital Completo do presente Concurso Público;
b) Preencher corretamente todos os dados do Formulário de Inscrição (modalidade INTERNET) e efetuar o
pagamento do valor da inscrição através do boleto bancário; e
c) Especificar no Formulário de Inscrição se tem Deficiência. Se necessitar, a Pessoa com Deficiência deverá
requerer condições diferenciadas para realização da Prova. O atendimento das referidas condições somente
será proporcionado dentro das possibilidades descritas no Formulário de Inscrição.
03.04. O candidato, ao efetivar a sua inscrição, manifesta ciência quanto à divulgação de seus dados em
listagens e resultados no decorrer do Concurso Público, como Nome Completo, número do documento de
identificação (RG), data de nascimento, notas, pontuações e desempenho nas fases previstas, condição de
candidato com deficiência (se caso declarado no formulário de inscrição). Tendo em vista que essas informações
são essenciais para a publicidade dos atos inerentes ao Concurso Público, não caberão indagações posteriores
neste sentido, ficando cientes de que tais informações serão divulgadas por meio da internet, no site do IGECS
– Instituto de Gestão de Cidades, podendo ser encontradas através dos mecanismos de buscas existentes.
03.05. Será concedida isenção do valor da inscrição conforme item 03.28.
03.06. Os candidatos que se inscreverem terão suas inscrições efetivadas somente mediante o correto
preenchimento do Formulário de Inscrição e o pagamento do Boleto Bancário até a data de vencimento do
mesmo.
03.07. O pagamento do valor da inscrição deverá ser realizado através do Boleto Bancário impresso pelo próprio
candidato. O Boleto Bancário poderá ser pago em qualquer agência bancária, casa lotérica, terminal de
autoatendimento ou net-banking, até a data de vencimento do boleto.
03.08. O candidato poderá reimprimir seu Boleto Bancário com nova data de vencimento somente até o
último dia subsequente ao término das inscrições. Após esta data os boletos não poderão ser reimpressos
com novo vencimento e a pré-inscrição cujo boleto não foi pago será automaticamente cancelada.
03.09. A confirmação do pagamento do boleto bancário e efetivação da inscrição poderão ser consultadas pelo
site www.igecs.org.br em até 3 (três) dias úteis após a realização do pagamento, acessando a área referente a
este Concurso Público e fazendo a consulta de sua inscrição, a partir da informação de seu login e Senha.
03.10. O candidato que realizar a inscrição poderá realizar a reimpressão de seu boleto bancário em qualquer
momento, até o último dia subsequente ao término das inscrições, acessando o site do IGECS – Instituto de
Gestão de Cidades na área referente a este Concurso Público e fazendo a consulta do andamento de sua
inscrição, a partir da informação de seu login e senha.
03.11. O candidato é o exclusivo responsável pelo correto preenchimento e envio do Formulário de Inscrição
disponibilizado, bem como pela correta impressão do Boleto Bancário para pagamento do valor da inscrição,
conforme as instruções constantes no site www.igecs.org.br.
03.12. O descumprimento das instruções para a inscrição implicará na não efetivação da inscrição.
03.13. O IGECS – Instituto de Gestão de Cidades e a Comissão de Concurso Público da Prefeitura do Município
de Sumaré não se responsabilizam por solicitações de inscrições não recebidas por dificuldades de ordem
técnica de computadores, falhas de comunicação e acesso à internet, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como qualquer outro fator externo ao site do IGECS – Instituto de Gestão de Cidades que
impossibilite a correta confirmação e envio dos dados para a solicitação da inscrição. Também não se
responsabilizam por inscrições que não possam ser efetivadas por motivos de impossibilidade ou erros na
leitura do código de barras do boleto impresso pelo candidato, seja por dificuldades de ordem técnica dos

Importante:
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computadores e/ou impressoras no momento da correta impressão dos mesmos ou por ocorrência de rasuras
no papel do boleto impresso, impossibilitando o pagamento dos boletos na rede de atendimento bancário.
03.14. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional ou fora do período estabelecido neste
Edital.
03.15. Não será aceito o pagamento do valor das inscrições por depósito em caixa eletrônico, via postal, facsímile, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito bancário em conta
corrente, PIX, ou por qualquer outra via que não seja a quitação do Boleto Bancário gerado no momento da
inscrição.
03.16. O pagamento dos boletos relativos ao valor das inscrições poderá ser efetuado através de dinheiro, ou
cheque ou débito em conta. O pagamento efetuado em cheque somente será considerado quitado após a
respectiva compensação bancária, sendo a inscrição cancelada, caso haja devolução do mesmo.
03.17. No caso de agendamento do pagamento do boleto a inscrição somente será efetivada após a quitação
do boleto na data agendada. O candidato deve estar ciente de que se o pagamento não puder ser realizado por
falta de crédito em conta na data agendada a inscrição não será efetivada. A data de quitação não poderá ser
superior à data de vencimento do boleto bancário. Em caso de não confirmação do pagamento agendado, o
candidato deverá solicitar ao banco no qual efetuou o agendamento o Comprovante Definitivo de Pagamento
do Boleto, que confirma que o boleto foi quitado na data agendada ou na data de vencimento do boleto. O
Comprovante de Agendamento ou o Extrato Bancário da Conta Debitada não serão aceitos para fins de
comprovação do pagamento.
03.18. Cada boleto bancário se refere a uma única inscrição e deverá ser quitado uma única vez, até a data de
vencimento e no valor exato constante no boleto bancário. Não haverá devolução da importância paga, ainda
que constatada à maior ou em duplicidade.
03.19. Caso o valor pago através do boleto bancário seja menor do que o estabelecido para a inscrição realizada,
a mesma não será efetivada e não serão disponibilizados outros meios para o pagamento da complementação
do valor.
03.20. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato,
podendo a Prefeitura do Município de Sumaré excluir do Concurso Público aquele que a preencher com dados
incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas. Caso a irregularidade seja constatada após
a Nomeação do candidato este será demitido.
03.21. Erros de digitação referentes ao número do CPF ou Data de Nascimento do candidato, deverão ser
comunicados imediatamente ao IGECS – Instituto de Gestão de Cidades, pois são dados necessários para a
consulta da inscrição através da internet. No caso da Data de Nascimento, ainda é utilizada como critério de
desempate na Classificação Final. Erros de digitação referentes ao nome e documento de identidade poderão
ser comunicados ao Fiscal de Sala, no momento da realização da Prova Objetiva, para que o mesmo realize a
devida correção na Lista de Presença.
03.22. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de opção de Cargo ou cancelamento da
mesma, portanto, antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, o candidato deve verificar as exigências
para o Cargo desejado, lendo atentamente as informações, principalmente a escolaridade mínima exigida.
03.23. Após efetivadas as inscrições as mesmas não poderão ser canceladas a pedido dos candidatos, por
qualquer que seja o motivo alegado, não havendo a restituição do valor da inscrição, em hipótese alguma.
03.24. Será cancelada a inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os requisitos
das inscrições.
03.25. Os interessados que preencherem o Formulário de Inscrição pela internet, mas não efetuarem o
pagamento, serão considerados excluídos, não sendo incluídos na lista de candidatos inscritos.
03.26. DAS INSCRIÇÕES PARA MAIS DE UM CARGO NO CONCURSO PÚBLICO
03.26.01. As Provas Objetivas dos Cargos indicados abaixo serão realizadas em períodos ou dias diferentes uns
dos outros, tornando possível a realização de inscrição para mais de um desses Cargos a quem se interessar:
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PROVA DIA 17/10/2021
Período 01

Período 02

602 - Professor Municipal II – Administração de Empresas
604 - Professor Municipal II – Ciências
201 - Auxiliar de Recreação Infantil
605 - Professor Municipal II – Contabilidade
301 - Secretária (o) de Escola
606 Professor Municipal II – Deficiência Auditiva
501 - Fonoaudiólogo Educacional
607 - Professor Municipal II - Deficiência Mental
502 - Psicólogo Educacional
609 - Professor Municipal II – Educação Física
503 - Terapeuta Ocupacional Educacional
601 - Professor Municipal I - Educação Básica e 610 - Professor Municipal II – Filosofia
Ciclo I do Ensino Fundamental
612 - Professor Municipal II – Geografia
603 - Professor Municipal II – Arte
613 - Professor Municipal II – História
608 - Professor Municipal II - Deficiência Visual
615 - Professor Municipal II – Inglês
611 - Professor Municipal II – Física
616 - Professor Municipal II – Língua Portuguesa
614 - Professor Municipal II - Informática
617 - Professor Municipal II – Matemática
618 - Professor Municipal II – Química
619 - Professor Municipal II – Segurança do Trabalho
620 - Professor Municipal II – Sociologia
03.26.02. Para os demais Cargos NÃO citados acima, se houver, os candidatos poderão realizar mais de uma
inscrição sob sua inteira responsabilidade, cientes de que somente haverá a possibilidade de realização de mais
de uma Prova Objetiva no caso de as mesmas serem agendadas para dias ou horários distintos. No caso das
Provas Objetivas dos seus respectivos Cargos serem agendadas para o mesmo dia e horário, os candidatos
deverão optar pela realização de apenas uma delas, ficando ausentes nas demais. Não haverá possibilidade de
cancelamento das inscrições, e nem a responsabilidade do IGECS – Instituto de Gestão de Cidades e/ou da
Prefeitura do Município de Sumaré pela devolução de valores referentes às inscrições realizadas.
03.26.03. Os períodos citados acima NÃO correspondem, obrigatoriamente e sequencialmente, a manhã e
tarde. Tal disposição será avaliada no fechamento das inscrições para uma melhor logística de distribuição de
escolas. Para conhecimento dessa informação será necessário acompanhar a divulgação do Termo de
Convocação conforme instrução do item 05.01.03.
03.27. DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA
03.27.01. Às Pessoas com Deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, desde que
as atribuições do Cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência apresentada, conforme estabelecido
no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004 e Decreto
Federal nº 9.508, de 24/09/2018, Lei Estadual nº 14.481, de 13/07/2011 e Lei Estadual nº 16.769, de
18/06/2018.
03.27.02. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto
Federal nº 5.296, de 02/12/2004 e Decreto Federal nº 9.508, de 24/09/2018, aos candidatos com deficiência
habilitados, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento), das vagas existentes para cada Cargo,
individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso
Público.
03.27.02.01. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem resulte em número fracionado, o número
de vagas reservados para candidatos com deficiência deverá ser elevado até o primeiro número inteiro
subsequente, ainda se seja apenas um.
03.27.03. A Pessoa com Deficiência deverá indicar obrigatoriamente sua condição no Formulário de Inscrição e
entregar Laudo Médico, devidamente carimbado e assinado pelo Médico responsável, atestando a espécie e o
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doença - CID, juntamente com a Declaração de Candidato com Deficiência (modelo disponível no Anexo).
03.27.04. O candidato com deficiência que realizar sua inscrição, deverá obrigatoriamente enviar o competente
Laudo Médico juntamente com a Declaração, nos termos solicitados, até no máximo 1 (um) dia útil após o
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encerramento das inscrições, via SEDEX com A.R. (Aviso de Recebimento) para o IGECS – Instituto de Gestão
de Cidades - situada a Rua Rita Bueno de Angeli, 189, 2º Andar - Jd. Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP: 13331616.
03.27.05. O candidato que realizar inscrição para mais de 1 (um) Cargo, quando houver, deverá enviar os
documentos comprobatórios para cada inscrição realizada.
03.27.06. O envelope deverá estar devidamente identificado na parte externa com as informações constantes
do formulário abaixo:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ
LAUDO MÉDICO – CONCURSO PÚBLICO CPPMS 002/2021
Nome:
Nº de Inscrição:
Cargo:
03.27.07. O IGECS – Instituto de Gestão de Cidades e a Prefeitura do Município de Sumaré não se
responsabilizam pelo extravio dos documentos enviados. A comprovação do encaminhamento tempestivo dos
documentos referentes à deficiência será feita pela data de postagem dos mesmos, sendo rejeitada, solicitação
postada fora do prazo. Serão desconsiderados os documentos que forem encaminhados por outro meio que
não seja o estabelecido acima.
03.27.08. Caso necessite de condições especiais para realização da prova, o candidato com deficiência deverá
solicitá-las no preenchimento de seu formulário de inscrição e comprovar a necessidade através de
laudo/atestado médico juntamente com a Declaração (modelo disponível em Anexo), detalhando e justificando
as condições especiais de que necessita. A Comissão de Concurso Público, de acordo com a possibilidade de
atendimento, irá deferir ou indeferir o pedido solicitado.
03.27.08.01. No caso de provas em Braile, as respostas deverão ser transcritas também em Braile e os
candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção.
03.27.09. A não solicitação das condições especiais para realização da Prova Objetiva, conforme estabelecido
neste Edital eximirá o IGECS – Instituto de Gestão de Cidades bem como a Prefeitura do Município de Sumaré,
de qualquer providência.
03.27.10. Os documentos entregues pelo candidato (Laudo Médico e Declaração) ficarão anexados ao
formulário de inscrição e não serão devolvidos após a homologação do Concurso Público.
03.27.11. O candidato está ciente que a realização da prova nas condições do item 03.27.07., não significa que
ele será automaticamente considerado apto na perícia Médica designada pela Prefeitura do Município de
Sumaré.
03.27.12. Consideram-se Pessoas com Deficiência aquelas estabelecidas na Lei Estadual nº 14.481, de
13/07/2011, Lei Estadual nº 16.769, de 18/06/2018 e que se enquadram nas categorias discriminadas no art.
4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004.
03.27.13. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual passíveis de
correção.
03.27.14. O candidato com deficiência que NÃO realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste
Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
03.27.15. Os candidatos que não entregarem a documentação solicitada (Laudo Médico e Declaração) ou
entregarem documentos que não atendam às exigências constantes dos modelos em anexo, dentro do período
estabelecido neste Edital, NÃO SERÃO CONSIDERADOS COMO DEFICIENTES seja qual for o motivo alegado,
sendo assim não terão o atendimento da condição especial para a realização da Prova Objetiva, bem como não
concorrerão à reserva de vagas estabelecida em Lei, participando do Concurso Público nas mesmas condições
que os demais candidatos.
03.27.16. As Pessoas com Deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os
demais candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração, horário e local das provas.
03.27.17. Os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas
existentes, de acordo com a sua classificação no Concurso Público.
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03.27.18. Na data prevista para a divulgação da Convocação para a Prova Objetiva, será publicado no site
www.igecs.org.br um informativo com a relação dos candidatos que enviaram Laudo Médico nos termos do
item 03.27.06.
03.27.19. A divulgação da Classificação Final do Concurso Público será feita em 2 (duas) listas: 1 (uma) listagem
geral contendo todos os candidatos classificados, inclusive as Pessoas com Deficiência e outra contendo
somente os candidatos classificados com deficiência.
03.27.20. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos deficientes, essas serão preenchidas
pelos demais candidatos aprovados da listagem geral, com estrita observância da ordem classificatória.
03.27.21. Após a Nomeação do candidato no Cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a
concessão de aposentadoria, mudança ou readaptação de Cargo.
03.27.22. Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica, designada pela Prefeitura do
Município de Sumaré, que definirá terminativamente o enquadramento de sua situação como deficiente,
atestando a sua compatibilidade com os requisitos e atribuições do Cargo pretendido.
03.27.23. Não havendo a confirmação da deficiência do candidato registrada no Formulário de Inscrição, o
candidato só voltará a ser convocado pela listagem geral de aprovados desde que atenda todas as condições
estabelecidas do presente Edital.
03.27.24. As despesas relativas ao envio do Laudo serão de exclusiva responsabilidade do candidato.
03.28. DA INSCRIÇÃO COMO CANDIDATO NEGRO
03.28.01. Às pessoas da raça negra serão reservadas 20% (vinte por cento) das vagas existentes para cada
Emprego, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente
Concurso Público, conforme Lei Federal nº 12.990 de 9 de junho de 2014 e Lei Municipal nº 5.906 de 2 de janeiro
de 2017, onde no ato da inscrição, o candidato deverá declarar no formulário de inscrição esta condição para
fins de concorrer a referida reserva de vagas.
03.28.01.01. De acordo com § 1º desta lei, a reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas
oferecidas no Concurso Público for igual ou superior a 3 (três).
03.28.01.02. Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros,
esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5
(cinco décimos), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5
(cinco décimos), nos termos do § 2º do art. 1º da Lei Federal nº 12.990 de 9 de junho de 2014.
03.28.02. Para os efeitos da Lei Federal nº 12.990 de 9 de junho de 2014, será considerado negro, o candidato
que assim se autodeclare preto ou pardo no ato da inscrição no Concurso Público, conforme o quesito cor ou
raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
03.28.03. A autodeclaração é facultativa e terá validade somente para esse Concurso Público, ficando o
candidato submetido às regras gerais estabelecidas deste edital.
03.28.04. O candidato que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, não poderá interpor recurso em
favor de sua situação posteriormente, por qualquer que seja o motivo.
03.28.05. Após o encerramento das inscrições, não será aceita solicitação de alteração na condição de negro,
por qualquer que seja o motivo alegado.
03.28.06. Os candidatos declarados negros participarão do Concurso Público em igualdade de condições com
os demais candidatos no que se refere ao conteúdo, avaliação, duração, horário e local das provas.
03.28.07. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas existentes, de
acordo com a sua classificação no Concurso Público.
03.28.08. De acordo com o § 1º do art. 3º da Lei Federal nº 12.990 de 9 de junho de 2014, os candidatos negros
aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito
do preenchimento das vagas reservadas. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga
reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado, conforme § 2º do mesmo
artigo.
03.28.09. Na data prevista para a divulgação da Convocação para a Prova Objetiva, será divulgado no site
www.igecs.org.br um informativo com a relação das inscrições dos candidatos que declararam ser negros.
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03.28.10. O candidato disporá de dois dias úteis a partir da divulgação da relação citada acima para apresentar
contestação, por meio de e-mail. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
03.28.11. A divulgação da Classificação Final do Concurso Público será feita em 3 (três) listas: 1 (uma) geral
contendo todos os candidatos classificados, inclusive as Pessoas com Deficiência e os Candidatos Declarados
como Negros, 1 (uma) outra contendo somente os candidatos Classificados com Deficiência e a última contendo
somente os Candidatos Classificados Declarados como Negros.
03.28.12. O candidato que se autodeclarou negro no ato de inscrição, na forma estabelecida na Lei nº 12.990
de 9 de junho de 2014, caso aprovado e classificado no Concurso Público, estará submetido ao disposto na lei
12.990/2014.
03.28.13. A comprovação da afrodescendência será verificada no momento da contratação, mediante a
apresentação de qualquer documento oficial, do candidato ou de parentes por consanguinidade, ascendentes
ou colaterais, no qual conste a identificação e a indicação etno-racial.
03.28.14. O candidato classificado que NÃO tiver declarado essa condição no referido campo de reserva de
vagas para negros, somente constará na listagem geral de classificados e NÃO será convocado pela listagem de
reserva de vagas para negros, devendo aguardar a disponibilidade do Município de Sumaré convocar
candidatos da listagem geral para Admissão.
03.28.15. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos declarados como negros, essas serão
preenchidas pelos demais candidatos aprovados da listagem geral, com estrita observância da ordem
classificatória.
03.28.16. Após a Nomeação do candidato no Cargo, a declaração não poderá ser arguida para justificar a
mudança ou readaptação de Cargo.
03.28.17. Não havendo a confirmação da declaração de negro do candidato registrado no Formulário de
Inscrição, o candidato só voltará a ser convocado pela listagem geral de aprovados e, desde que atenda todas
as condições estabelecidas do presente Edital.
03.28.18. Na hipótese de a Comissão constatar falsidade na declaração feita pelo candidato, à documentação
poderá ser enviada à Polícia Federal para apuração da existência ou não de crime, nos termos da legislação
penal vigente.
03.28.19. Na constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Concurso Público e, se houver sido
nomeado, ficará sujeito à nulidade de sua nomeação ao serviço ou cargo público, após procedimento
administrativo no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, conforme previsto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014.
03.28.20. O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não se configura ato
discriminatório de qualquer natureza.
03.28.21. Conforme art. 4º, Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, a nomeação dos candidatos aprovados
respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas
total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros.
03.29. DA ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO
03.29.01. Em atendimento a Lei Municipal nº 3.389 de 21 de dezembro de 1999, ficam isentos do pagamento
do valor da inscrição o: Candidato desempregado e Candidato deficiente.
03.29.01.01. De acordo com o § único da lei, para a devida comprovação, serão consideradas as CTPS (Carteira
de Trabalho e Previdência Social) emitidas há no mínimo 6 (seis) meses da data limite de inscrição como isento.
03.29.02. Em atendimento a Lei Municipal nº 5.544 de 14 de outubro de 2013, ficam isentos do pagamento do
valor da inscrição o: candidato doador de sangue.
03.29.02.01. De acordo com o § único desta lei, para ter direito à isenção, o doador terá que comprovar a
doação de sangue, que não poderá ser inferior a 3 (três) vezes no período de 12 (doze) meses.
03.29.03. A obtenção da isenção do valor da inscrição está condicionada a entrega e análise dos documentos
definidos no ANEXO deste Edital.
03.29.04. No período de 01/09/2021 a 02/09/2021, os candidatos que atendam aos requisitos da Lei Municipal
nº 3.389 de 21 de dezembro de 1999 e Lei Municipal nº 5.544 de 14 de outubro de 2013, devem acessar
diretamente o site www.igecs.org.br e realizar as seguintes etapas:
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a) Preencher corretamente todos os dados solicitados no formulário e indicar no campo “Pedido de Isenção de
Taxa de Inscrição” à condição Desempregado ou Deficiente ou Doador de Sangue e confirmar a préinscrição;
b) Após confirmada a pré-inscrição, será disponibilizado o "Formulário de Solicitação de Isenção", o qual deverá
ser IMPRESSO, ASSINADO e juntamente com os Documentos Comprobatórios estabelecidos no Anexo deste
Edital, enviados em Envelope via SEDEX com A.R. (Aviso de Recebimento) para o IGECS – Instituto de Gestão
de Cidades, situado a Rua Rita Bueno de Angeli, 189, Piso 2, Jd. Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP: 13331616, até a data de 03/09/2021.
c) A partir de 15/09/2021 o candidato deverá consultar na área do candidato, dentro do site www.igecs.org.br
o parecer relativo à pré-inscrição realizada. Ficando devidamente comprovada o atendimento da da Lei
Municipal nº 3.389 de 21 de dezembro de 1999 e Lei Municipal nº 5.544 de 14 de outubro de 2013, o
candidato terá a inscrição efetivada e deverá fazer a impressão de seu Comprovante de Inscrição. Caso os
documentos protocolados não atendam aos requisitos exigidos, a inscrição será INDEFERIDA como isenta,
podendo o candidato imprimir o Boleto Bancário e efetuar o pagamento até a data de vencimento
estabelecida no Boleto, para que sua inscrição seja efetivada.
03.29.05. O envelope deverá estar devidamente identificado na parte externa com as informações constantes
do formulário abaixo:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO – CONCURSO PÚBLICO CPPMS 002/2021
Nome:
Nº de Inscrição:
Cargo:
03.29.06. O IGECS – Instituto de Gestão de Cidades e a Prefeitura do Município de Sumaré não se
responsabilizam pelo extravio dos documentos enviados. A comprovação do encaminhamento tempestivo dos
documentos referentes à solicitação de isenção será feita pela data de postagem dos mesmos, sendo rejeitada,
solicitação postada fora do prazo.
03.29.07. Não haverá devolução da documentação encaminhada ao IGECS – Instituto de Gestão de Cidades
para solicitação de inscrição com isenção de pagamento e terá validade somente para este Concurso Público
03.29.08. Será indeferida a solicitação de isenção do valor da inscrição dos candidatos que solicitarem a isenção
sem apresentar os documentos previstos no Anexo deste Edital.
03.29.09. Somente será concedida a isenção do valor da inscrição apenas para um Cargo. Caso tenha interesse
em realizar inscrição para mais de um Cargo, se houver, deverá realizá-la via internet e efetuar o pagamento do
valor correspondente através do boleto bancário das demais inscrições para que sejam efetivadas.
03.29.10. O candidato que tiver seu pedido de isenção da taxa de inscrição INDEFERIDO e que NÃO efetuar o
pagamento da taxa de inscrição de acordo com as informações constantes neste capítulo, não será considerado
inscrito no presente certame.
03.29.11. As despesas relativas ao envio dos documentos serão de exclusiva responsabilidade dos candidatos.
03.29.12. Não haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição.
03.29.13. Os interessados que não cumprirem os requisitos deste item ou que houver inexatidão de declarações
e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificados posteriormente, importará insubsistência de
inscrição, nulidade da aprovação ou habilitação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das cominações
legais cabíveis.
04. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO
04.01. Para os Cargos: Professores (TODOS), o presente Concurso Público será composto das seguintes fases:
I. Prova Objetiva, de caráter Eliminatório; e
II. Avaliação de Títulos, de caráter Classificatório (Atenção quanto ao prazo e instruções para a entrega).
04.02. Para os demais cargos, o presente Concurso Público será composto das seguintes fases:
I. Prova Objetiva, de caráter Eliminatório.
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05. DA PROVA OBJETIVA
05.01. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
05.01.01. A realização da Prova Objetiva está prevista para o dia 17 de OUTUBRO de 2021 (DOMINGO).
05.01.02. Se o número de inscritos exceder a capacidade prevista dos locais de prova disponibilizados pela
Prefeitura do Município de Sumaré, estas poderão ser realizadas em mais datas a serem definidas. As Provas
Objetivas também poderão ser realizadas em outras cidades da região, independentemente do endereço
residencial informado no ato da inscrição pelos candidatos.
05.01.03. O Termo de Convocação para a Prova Objetiva contendo a data, o local e o horário para a realização
das Provas está previsto para ser publicado no site www.igecs.org.br a partir do dia 02/10/2021.
05.01.04. Caso necessário, poderá haver mudança na data prevista para a realização da Prova Objetiva. Nesse
caso, a alteração deverá ser publicada com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data publicada
anteriormente para a realização da prova no site www.igecs.org.br. É de inteira responsabilidade do candidato
o acompanhamento das divulgações referentes a este Concurso Público.
05.01.05. A Comissão de Concurso Público da Prefeitura do Município de Sumaré não se responsabilizará por
eventuais coincidências de datas e horários de provas deste ou de outros Concursos Públicos e/ou Processos
Seletivos ou coincidência com quaisquer outras atividades ou eventos sociais de interesse dos candidatos.
05.01.06. Os candidatos NÃO receberão convocações individuais via Correio, portanto é de inteira
responsabilidade do candidato o acompanhamento das divulgações referentes a este Concurso Público. As
divulgações serão realizadas oficialmente no site www.igecs.org.br.
05.01.07. Não haverá a possibilidade de solicitação por parte dos candidatos de realização de Prova Objetiva
em data, horário ou local, diferente do estabelecido no Termo de Convocação para Prova Objetiva referente ao
seu Cargo neste Concurso Público.
05.01.08. O candidato deverá comparecer aos locais designados para a realização da Prova Objetiva com
antecedência, portando obrigatoriamente o RG Original Atualizado (ou Documento Oficial de Identificação com
foto original), seu Comprovante de Inscrição (boleto impresso com o comprovante de pagamento anexado ou
autenticação mecânica de pagamento), caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.
05.01.09. Após o horário determinado para o início das provas, não será permitida, sob qualquer hipótese ou
pretexto, a entrada de candidatos atrasados, SEJA QUAL FOR O MOTIVO.
05.01.10. O ingresso nas salas de prova só será permitido ao candidato que apresentar o RG original (ou
Documento Oficial de Identificação com foto original).
05.01.11. A Prova Objetiva será composta de questões de múltipla escolha com quatro alternativas (A, B, C ou
D) sendo que apenas uma é a correta.
05.01.12. As questões da Prova Objetiva versarão sobre os conteúdos constantes do Programa de Prova de
cada Cargo, constantes em anexo a este Edital. As quantidades de questões para cada Cargo constam definidas
no Anexo.
05.01.13. Na elaboração da Prova Objetiva serão obedecidos os critérios técnicos exigidos, inclusive o grau de
dificuldade que levará em conta o nível de equilíbrio e a razoabilidade educacional.
05.01.14. A Comissão de Concurso Público da Prefeitura do Município de Sumaré não se responsabiliza por
nenhum material ou apostila confeccionados com textos relativos aos Programas de Prova ou Bibliografias
deste Concurso Público. A referida Comissão de Concurso Público não fornecerá e não recomendará a utilização
de apostilas específicas. Os candidatos devem orientar seus estudos estritamente pelo Programa de Prova de
seu Cargo, ficando livres para a escolha de apostilas, livros e outros materiais desde que contenham os
conteúdos apresentados no Programa de Prova de seu Cargo, constante deste Edital.
05.01.15. O tempo de duração da Prova Objetiva será de até 3 (três) horas.
05.01.16. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da Prova Objetiva após 60
(sessenta) minutos contados do seu efetivo início.
05.01.17. Durante a realização da Prova Objetiva os candidatos ficarão terminantemente proibidos de utilizar
qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones
celulares, smartphones, tablets, relógios do tipo data-bank, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas
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eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores)
seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova.
05.01.18. Ao ingressar na sala de provas, o candidato deverá DESLIGAR TOTALMENTE todo e qualquer tipo de
aparelho eletrônico que estiver portando e LACRAR os mesmos em invólucro fornecido pelo fiscal, devendo
permanecer dentro do invólucro lacrado, sobre a mesa/carteira ou guardado dentro da bolsa/mochila que
porventura o candidato estiver portando.
05.01.19. O candidato que necessitar usar o sanitário não poderá levar consigo qualquer tipo de bolsa ou estojo
e será acompanhado pelo Fiscal da organização do Concurso Público. Deverá deixar seu celular desligado,
juntamente com bolsas e outros pertences em sua sala.
05.01.20. Caso o candidato seja flagrado pelo Fiscal de Sala ou Coordenação de Prova fazendo o uso destes
aparelhos no decorrer da prova, o mesmo será imediatamente eliminado do Concurso Público, tendo seu
Caderno de Questões e Gabarito de Respostas confiscados, sendo obrigado a retirar-se do local de prova.
05.01.21. Os candidatos ficam também proibidos de adentrarem as salas de prova usando boné, chapéu, gorro,
óculos de sol/escuro ou fones de ouvido, bem como usá-los durante a realização da prova. Também é proibido
ao candidato adentrar ou permanecer nos locais de prova portando qualquer tipo de arma. O descumprimento
das determinações aqui descritas será caracterizado como infração aos termos do Edital, e implicará na
eliminação do candidato do Concurso Público.
05.01.22. Durante a realização da Prova Objetiva não será permitido qualquer tipo de comunicação entre os
candidatos, nem a utilização de livros, anotações, réguas de cálculo, lápis com tabuadas, impressos ou consulta
a qualquer obra doutrinária, texto legal ou ainda a utilização de qualquer forma de consulta ou uso de material
de apoio. Caso o candidato seja flagrado fazendo a utilização destes materiais, será caracterizado como
tentativa de fraude e implicará na eliminação do candidato deste Concurso Público.
05.01.23. Para a realização da Prova Objetiva, cada candidato receberá uma cópia do CADERNO DE QUESTÕES
referente à Prova Objetiva de seu Cargo, e um GABARITO DE RESPOSTAS já identificado com seu local e horário
de prova, sala, nome completo, RG, Cargo e número de inscrição no Concurso Público.
05.01.24. Ao receber o Caderno de Questões o candidato deverá conferir a numeração e sequência das páginas,
bem como a presença de irregularidades gráficas que poderão prejudicar a leitura do mesmo. Ao receber o
Gabarito de Respostas, deverá conferir se seus dados estão expressos corretamente e assinar no campo
estabelecido. Em ambos os casos, havendo qualquer irregularidade deverá comunicar imediatamente o fiscal
de sala.
05.01.25. O Caderno de Questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para
chegar à resposta correta, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO NO GABARITO DE
RESPOSTAS.
05.01.26. No decorrer da Prova Objetiva, o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou erro de
digitação ou na formulação do enunciado ou alternativas de alguma questão deverá solicitar ao Fiscal de Sala
que proceda a anotação na Folha de Ocorrências da referida sala, para posterior análise e decisão por parte da
Banca Examinadora do Concurso Público, sob pena de preclusão recursal.
05.01.27. O Gabarito de Respostas é o único documento válido para a correção das respostas do candidato,
devendo ser preenchido com a maior atenção possível. ELE NÃO PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR MOTIVOS DE
ERRO NO PREENCHIMENTO, tendo em vista sua codificação e identificação.
05.01.28. Obrigatoriamente o candidato deverá devolver o GABARITO DE RESPOSTAS ao fiscal de sala. O
candidato é o único responsável pela entrega do mesmo ao término de sua Prova Objetiva. A não entrega do
Gabarito de Respostas implicará na automática eliminação do candidato deste Concurso Público.
05.01.29. O Gabarito de Respostas será corrigido por meio óptico, portanto, deverá ser preenchido
corretamente, com caneta esferográfica azul ou preta. Para cada questão o candidato deverá assinalar apenas
uma única alternativa correta, preenchendo/pintando totalmente o quadrado correspondente a esta
alternativa, não devendo assinalar com “X” ou outra marca. Também não poderá ser utilizado nenhum tipo de
borracha ou líquido corretivo.
05.01.30. Não serão consideradas as questões em branco ou assinaladas a lápis, as questões com duas ou mais
alternativas assinaladas e as questões que apresentarem qualquer tipo de rasuras e gabaritos de resposta
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totalmente em branco. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou a
assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida incorretamente pela leitora de correção, acarretando anulação
parcial ou integral do gabarito do candidato.
05.01.31. O candidato poderá levar o seu Caderno de Questões ao deixar em definitivo a sala de provas.
05.01.32. Em nenhuma hipótese o Caderno de Questões será considerado ou revisado para correção e
pontuação, nem mesmo no caso de recursos para revisão da pontuação, valendo para este fim exclusivamente
o Gabarito de Respostas do candidato.
05.01.33. Ao final da Prova Objetiva, os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer
no interior da sala a fim ASSINAR o verso dos gabaritos de respostas de todos os candidatos presentes de sua
sala, assinando ainda o termo testemunho o qual ficará no interior do malote e acompanhar o fechamento e
lacre do malote com os Gabaritos de Respostas dos candidatos de sua sala, de acordo com a orientação do
fiscal, sendo então liberados.
05.01.34. Ao terminar a Prova Objetiva, os candidatos não poderão permanecer no interior das dependências
do local de prova, devendo retirar-se imediatamente.
05.01.35. Durante a realização a prova não será permitida a permanência de acompanhantes nos locais
designados, exceto no caso da candidata que estiver amamentando.
05.01.36. A candidata que estiver amamentando poderá fazê-lo durante a realização da Prova Objetiva,
devendo levar acompanhante responsável pela guarda da criança que deverá permanecer com a mesma em
local estabelecido pela organização do Concurso Público, fora da sala de prova e corredores. No momento da
amamentação a candidata será acompanhada por fiscal da coordenação de prova até o local onde a criança e
o acompanhante estiverem aguardando. Neste momento o acompanhante responsável pela guarda da criança
não poderá permanecer no mesmo local que a candidata, que deverá ficar acompanhada somente do fiscal da
coordenação de prova durante a amamentação. Não haverá compensação do tempo de amamentação ao
tempo de prova da candidata.
05.01.37. Poderá no transcorrer da aplicação da(s) prova(s), ocorrer varredura (detector de metais) em
ambientes do(s) local(is) de aplicação.
05.02. DA AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
05.02.01. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, distribuídos
proporcionalmente em conformidade com o número de questões válidas da Prova Objetiva de cada Cargo.
05.02.02. O número de questões válidas será o total de questões da Prova Objetiva subtraída a quantidade de
questões que porventura venham a ser canceladas para cada Cargo.
05.02.03. As questões canceladas NÃO serão consideradas como acertos para todos os candidatos, a
pontuação dessas questões será distribuída igualmente entre as demais questões válidas da Prova Objetiva,
independentemente de formulação de recurso. Somente este será o critério válido adotado para o caso de
questões canceladas.
05.02.04. Na correção do Gabarito de Respostas do candidato não serão computadas questões não assinaladas,
questões que contenham mais de uma alternativa assinalada ou questões rasuradas.
05.02.05. A avaliação da Prova Objetiva será efetuada por processamento eletrônico do Gabarito de Respostas
do candidato que contará o total de acertos de cada candidato, convertendo esse valor em pontos, de acordo
com o número de questões válidas, conforme a fórmula a seguir:
P = (100 / QV) x TA, onde:
P = Pontuação do Candidato na Prova Objetiva
QV = Quantidade de questões válidas da Prova Objetiva
TA = Total de Acertos do Candidato
05.03. A Prova Objetiva será de caráter ELIMINATÓRIO, sendo que após a aplicação dos critérios de avaliação
anteriormente descritos o candidato que não lograr no mínimo 50 (cinquenta) pontos estará automaticamente
desclassificado.
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06. DOS TÍTULOS
06.01. DA ENTREGA DOS TÍTULOS
06.01.01. Os candidatos devidamente inscritos nos Cargos: Professores (TODOS), que possuírem Curso
Concluído de Pós-Graduação “Stricto Sensu” (Mestrado ou Doutorado) deverão enviar os documentos
comprobatórios, de acordo com os critérios estabelecidos na Tabela de Pontuação de Títulos no item 06.02.03.,
via correio por meio de SEDEX com AVISO DE RECEBIMENTO, até no máximo 1 (um) dia útil após o
encerramento das inscrições, para o IGECS – Instituto de Gestão de Cidades, situada a Rua Rita Bueno de
Angeli, 189, 2º Andar, Jd. Esplanada II, Indaiatuba/SP, CEP: 13.331-616. Os títulos serão pontuados
exclusivamente para os candidatos aprovados na Prova Objetiva.
06.01.02. Deverão ser encaminhadas CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO referente a todos os documentos
comprobatórios do título que possuir para posterior conferência, avaliação e pontuação por parte da Banca
Examinadora do Concurso Público. Não serão pontuados títulos entregues sem a devida autenticação.
06.01.03. O candidato que realizar inscrição para mais de 1 (uma) Cargo, quando houver, deverá enviar os
documentos comprobatórios para cada inscrição realizada.
06.01.04. Juntamente com os títulos, deverá ser encaminhado o Formulário de Entrega de Títulos, conforme
modelo apresentado em Anexo a este Edital.
06.01.05. Os títulos devidamente autenticados e o respectivo formulário de entrega deverão ser
acondicionados em ENVELOPE LACRADO identificado com o modelo de etiqueta abaixo, devidamente
preenchido e colado na parte externa do envelope:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – CONCURSO PÚBLICO CPPMS 002/2021
Nome:
Nº de Inscrição:
Cargo:
06.01.06. O IGECS – Instituto de Gestão de Cidades e a Prefeitura do Município de Sumaré não se
responsabilizam pelo extravio dos documentos enviados. A comprovação do encaminhamento tempestivo dos
documentos será feita pela data de postagem dos mesmos, sendo rejeitada, solicitação postada fora do prazo.
Serão desconsiderados os documentos que forem encaminhados por outro meio que não seja o estabelecido
acima.
06.01.07. Não haverá a possibilidade de solicitação por parte dos candidatos de realizar a entrega de Títulos
em data diferente da estabelecida neste Edital e não serão aceitos títulos encaminhados fora do envelope
lacrado ou encaminhados via fax, e-mail ou ainda por qualquer outro meio diferente do estabelecido neste
Edital.
06.01.08. Os títulos em língua estrangeira referentes a cursos concluídos em instituições de ensino em outros
países, somente serão considerados quando traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado e
revalidados por Instituição de Ensino brasileira.
06.01.09. Os documentos comprobatórios de títulos não podem apresentar rasuras, emendas ou entrelinhas.
06.01.10. O candidato que realizar a entrega de título que contenha seu nome completo diferente do informado
no seu formulário de inscrição realizada para este Concurso Público, por motivo de alteração de nome
(casamento, separação, divórcio, etc.), deverá anexar cópia do documento comprobatório da alteração, sob
pena de não ter pontuado o referido título.
06.01.11. Não será permitida a apresentação de documentos complementares relativo à carga horária,
conclusões de curso, ou outras especificações, depois do referido prazo de entrega.
06.02. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
06.02.01. A pontuação dos Títulos será de no máximo de 5 (cinco) pontos exclusivamente para os candidatos
aprovados na Prova Objetiva.
06.02.02. Essa fase será de caráter CLASSIFICATÓRIO, sendo que o candidato aprovado que não possuir ou
deixar de entregar seus títulos, apenas não terá somado os pontos correspondentes a essa fase, não sendo
desclassificado do Concurso Público.
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06.02.03. Somente serão aceitos para avaliação os documentos relacionados na Tabela de Pontuação de
Títulos, conforme segue:
NATUREZA DO TÍTULO

DOCUMENTOS ACEITOS

PONTUAÇÃO

Curso Concluído de Pós-Graduação ‘Stricto Sensu’
- Diploma devidamente registrado; ou
em nível de DOUTORADO na área/disciplina que
- Certificado de Conclusão de Curso.
está concorrendo.

5 (cinco) pontos

Curso Concluído de Pós-Graduação ‘Stricto Sensu’
- Diploma devidamente registrado; ou
em nível de MESTRADO na área/disciplina que
- Certificado de Conclusão de Curso.
está concorrendo.

3 (três) pontos

06.02.04. Quando houver Cargo cujo Curso de Especialização e/ou Residência, quando for o caso, seja exigida
como requisito mínimo para nomeação, não será pontuado na avaliação de títulos.
06.02.05. Todos os títulos acima especificados deverão conter timbre e identificação do órgão expedidor,
carimbo, assinatura do responsável e data.
06.02.06. Apenas serão considerados válidos os documentos acima emitidos por estabelecimento e instituições
de ensino regularizadas perante os órgãos e entidades oficiais de ensino, estaduais e federais.
06.02.07. No caso de Certificado de Conclusão de Pós-Graduação “Stricto Sensu” (Mestrado ou Doutorado),
está deverá conter a data de conclusão e a aprovação da Dissertação ou Defesa da Tese.
06.02.08. Somente serão válidos para efeito de contagem dos títulos de Mestre e Doutor, os cursos
reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES/MEC.
06.02.09. Os candidatos que não entregarem a documentação solicitada ou realizarem a entrega parcial dos
documentos, não terão pontuados os títulos entregues, bem como, não será permitida a complementação de
documentos após o período estabelecido.
06.02.10. Os títulos entregues que não atenderem as especificações estabelecidas neste Edital não serão
considerados para a referida Avaliação de Títulos.
06.02.11. A pontuação do título de maior valor exclui o de menor, vedada a atribuição cumulativa de pontos de
qualquer natureza.
06.02.12. É vedada a cumulação de títulos de natureza do mesmo item.
06.02.13. Os documentos entregues pelo candidato ficarão anexados ao formulário de inscrição, NÃO sendo
devolvidos para o candidato após a homologação do Concurso Público.
06.02.14. As despesas relativas à autenticação e envio dos documentos serão de exclusiva responsabilidade dos
candidatos.
06.02.15. Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do candidato,
o mesmo terá anulada a totalidade de pontos desta fase. Comprovada a culpa do candidato, este será excluído
do presente Concurso Público.
07. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA O CONCURSO PÚBLICO
07.01. O candidato NÃO receberá convocações individuais via Correio, portanto é de inteira responsabilidade
do candidato o acompanhamento das divulgações referentes a este Concurso Público, devendo comparecer na
data, local e horário com a antecedência definida para cada uma das fases, portando sempre seu documento
original de identificação e comprovante de inscrição.
07.02. Caso necessário, poderá haver mudança na data, local ou horário previsto para a realização das provas,
mesmo após a divulgação da convocação relativa a cada uma das fases deste Concurso Público. Nesse caso, a
mudança deverá ser publicada com antecedência mínima de 2 (dois) dias da data publicada anteriormente
para a realização da prova, no site www.igecs.org.br.
07.03. Não será permitido ao candidato adentrar ou permanecer nos locais de provas portando qualquer tipo
de arma.
07.04. A Comissão de Concurso Público da Prefeitura do Município de Sumaré não se responsabilizará por
eventuais coincidências das datas e horários de quaisquer umas das provas deste Concurso Público com a de
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outros Concursos Públicos, Processos Seletivos, Vestibulares ou quaisquer outras atividades ou eventos sociais
de interesse dos candidatos.
07.05. Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Não comparecer à realização de qualquer uma das provas previstas para o seu Cargo neste Concurso
Público, na data, local e horário em que for convocado, não havendo em hipótese alguma, realização de
qualquer tipo de prova substitutiva para o candidato ausente em data, horário ou local alternativo;
b) Não apresentar documento hábil de identificação para a realização da prova (RG Original Atualizado ou
Documento de Identificação Oficial com foto ORIGINAL);
c) Tornar-se culpado por manifestar ato impróprio ou descortesia para com os coordenadores, fiscais e
auxiliares de prova, autoridades presentes ou demais candidatos;
d) For surpreendido durante a realização das provas em comunicação com outros candidatos ou terceiros, bem
como utilizando-se de livros, apostilas, notas, impressos, equipamentos eletrônicos e de cálculo não
permitidos ou qualquer instrumento ou meio não autorizado previamente pela Comissão Organizadora do
Concurso Público;
e) Fraudar ou tentar fraudar por qualquer meio ou artifício sua atuação ou a de outro candidato, na prova que
estiver realizando;
f) Afastar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de coordenador ou fiscal de prova; e
g) Não atender aos requisitos exigidos para o Cargo nos termos deste Edital.
08. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
08.01. O Gabarito Preliminar, Resultado Preliminar, Gabarito Oficial e Classificação Final serão publicados no
site do IGECS – Instituto de Gestão de Cidades (www.igecs.org.br) e no site da Prefeitura do Município de
Sumaré (www.sumare.sp.gov.br) em datas previstas a serem informadas no site do IGECS – Instituto de Gestão
de Cidades.
08.02. A Banca Examinadora fará a análise dos apontamentos dos quais os candidatos tenham registrado
solicitação de revisão através das “Folhas de Ocorrências” de suas respectivas provas, antes das respectivas
divulgações, podendo decidir sobre o cancelamento ou manutenção dos itens apontados.
08.03. Será aberto período de recurso, diretamente no site do IGECS – Instituto de Gestão de Cidades:
www.igecs.org.br. Se houver qualquer discordância do candidato quanto a publicação realizada, o mesmo
deverá fazer a solicitação de revisão exclusivamente através do protocolo de recurso, conforme instruções
constantes no item 11. deste Edital.
09. DA PONTUAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO
09.01. Para os Cargos: Professores (TODOS), o presente Concurso Público terá a Pontuação Final equivalente a
105 (cento e cinco) pontos, que consistirá na soma das pontuações obtidas na Prova Objetiva (100 pontos) e
na Avaliação de Títulos (5 pontos).
09.02. Para os demais Cargos, o presente Concurso Público terá a Pontuação Final equivalente a 100 (cem)
pontos, que corresponde a pontuação obtida na Prova Objetiva (100 pontos).
10. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE E CLASSIFICAÇÃO FINAL
10.01. Em caso de empate na pontuação final, constituem-se, sucessivamente e quando aplicável, os seguintes
critérios de desempate:
a) Tiver a maior idade.
10.02. As listagens de Classificação Final dos aprovados no presente Concurso Público serão publicadas por
Cargo, já aplicados os critérios de desempate previstos, sendo que haverá uma listagem geral com todos os
candidatos aprovados e uma listagem contendo os candidatos com deficiência aprovados.
10.03. Das listagens de Classificação Final constarão o Número de Inscrição, Nome do Candidato, R.G e Data de
Nascimento, não sendo publicada a listagem de desclassificados, que será disponibilizada exclusivamente para
consulta pela internet através do site www.igecs.org.br.
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10.03.01. Nas listagens de Classificação Final serão publicadas as pontuações obtidas pelos candidatos
classificados de acordo com as fases definidas para cada Cargo.
11. DOS RECURSOS
11.01. A interposição de um único recurso em relação a divulgação do gabarito preliminar e resultado
preliminar, será de 2 (dois) dias, feita exclusivamente pela internet através do site www.igecs.org.br, de acordo
com as datas e horários definidos no termo a ser publicado.
11.02. Os candidatos poderão interpor recurso contra o Gabarito Preliminar e Resultado Preliminar, não sendo
aceito recursos extemporâneos em relação a cada uma das divulgações de que trata este item, bem como não
sendo aceito recursos contra o Gabarito Oficial e a Classificação Final.
11.03. Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o site www.igecs.org.br,
realizar a consulta do andamento de sua inscrição informando seu login e senha, acessar o Formulário de
Recurso que estará disponível apenas no período estabelecido em cada divulgação, preencher corretamente
todos os campos do formulário de acordo com as orientações disponíveis no site e enviá-lo para análise. Ao
enviar corretamente o formulário, o candidato receberá um número de protocolo para acompanhamento da
resposta do recurso interposto.
11.04. No formulário de recurso deverá constar obrigatoriamente a síntese das razões que motivaram a
solicitação do recurso. Não serão aceitos recursos relativos à divulgação já questionada pelo candidato, ou
relativo a assunto já publicado anteriormente.
11.05. Antes de enviar o recurso para análise, o candidato deve fazer a revisão do texto que compõe a síntese
das razões. Após o envio do recurso (protocolado), não será mais possível realizar alterações no conteúdo do
mesmo.
11.06. Serão INDEFERIDOS os recursos apresentados:
a) Em desacordo com as especificações estabelecidas no Formulário de Recurso disponibilizado no site da
empresa;
b) Que tratem de mais de uma questão por protocolo;
c) Que apresentarem questões e/ou Cargo diferente do selecionado no Formulário de Recursos disponibilizado
no site;
d) Que estiverem fora do período estabelecido nas divulgações oficiais;
e) Que estiverem com período de Recursos já encerrado;
f) Por outros meios que não seja o preenchimento do Formulário de Recurso disponibilizado no site da empresa
(Não serão aceitos recursos enviados por meio de carta, correio, e-mail, suporte aos candidatos do site, fax,
telefone, etc.).
11.07. O IGECS – Instituto de Gestão de Cidades e a Prefeitura do Município de Sumaré não se responsabilizam
por solicitações de recursos não recebidas por dificuldades de ordem técnica de computadores, falhas de
comunicação e acesso à internet, congestionamento das linhas de comunicação, bem como qualquer outro
fator externo ao site do IGECS – Instituto de Gestão de Cidades que impossibilite o correto envio do formulário
de recurso.
11.08. O Recurso recebido será encaminhado para a Banca Examinadora para análise e manifestação a
propósito do arguido, não havendo ao candidato requerente direito de vista ou revisão pessoal da Prova
Objetiva.
11.09. As respostas aos recursos interpostos serão disponibilizadas aos candidatos através do site
www.igecs.org.br, por meio de consulta da inscrição do candidato informando seu login e senha, tendo como
referência sempre o número do protocolo do recurso interposto em cada uma das divulgações.
11.10. Havendo o deferimento de recurso, poderá haver alteração do Gabarito Preliminar ou do Resultado
Preliminar, no sentido de que haja o devido provimento ao recurso deferido, podendo haver alteração nos
resultados obtidos pelos candidatos, bem como na ordem de classificação para posição superior ou inferior, ou
ainda ocorrer à desclassificação dos candidatos que não obtiverem a pontuação mínima exigida para
classificação.

Página 19 de 65

11.11. Após o julgamento de todos os recursos interpostos, será publicado o Gabarito Oficial e Classificação
Final com as alterações ocorridas em atendimento aos recursos tempestivamente protocolados, não cabendo
recursos adicionais.
11.12. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso nesse Concurso Público, sendo soberana
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
12. DA CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO
12.01. A convocação para Nomeação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final, não gerando ao
candidato aprovado, além do número de vagas, o direito à Nomeação. Os classificados no presente Concurso
Público somente serão convocados por ato discricionário vinculado à conveniência e oportunidade por parte
da Administração Pública Direta.
12.02. Após a homologação do referido Concurso Público todas as informações referentes ao acompanhamento
das Nomeações devem ser solicitadas juntamente a Prefeitura do Município de Sumaré através de seus canais
de comunicação.
12.03. A data para entrada em exercício dos candidatos convocados será definida pela Prefeitura do Município
de Sumaré em atendimento às suas necessidades e conveniências.
12.04. O processo de convocação para Nomeação dos candidatos aprovados as Cargos constantes neste Edital
é de exclusiva responsabilidade da Prefeitura do Município de Sumaré.
12.05. A convocação dos aprovados dar-se-á por Edital Público de Nomeação, publicado por uma única vez no
Diário Oficial, com prazo de 5 (cinco) dias úteis para comparecimento no Setor de Concursos, contados a partir
da data de publicação do edital de nomeação, que deverá conter: o número do Edital, o nome do cargo, número
de inscrição do candidato, o nome do candidato, número do RG, número de classificação, e prazo para
comparecimento, conforme Lei Municipal nº 5220/11.
12.06. O candidato classificado no certame fica responsável em acompanhar as convocações que serão
publicadas nos termos do item anterior, respeitando-se a ordem de classificação no Concurso Público.
12.07. O candidato convocado que não se apresente dentro do prazo estabelecido no edital da Nomeação será
considerado desistente, perdendo o direito à vaga oferecida e o direito de recorrer da decisão.
12.08. O candidato convocado, quando da primeira apresentação junto ao Setor de Concursos, assinará Termo
de Compromisso, no qual constará o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que o mesmo apresente toda a
documentação exigida, bem como os elementos necessários ao seu assentamento individual.
12.09. O descumprimento do prazo constante no termo de compromisso referenciado no parágrafo anterior
implicará na perda automática da vaga.
12.10. Quando de sua contratação, o candidato deverá comprovar, através da apresentação da documentação
hábil, que possui os requisitos e habilitações exigidas neste Edital, bem como submeter-se a exame admissional
para o exercício da função, sob pena de não ser contratado. A não comprovação, ou ainda, a apresentação de
documentos que não comprovem o preenchimento dos requisitos e habilitação exigidos, implicará na sua não
contratação, de forma irrecorrível.
12.11. O candidato deficiente será ser submetido à junta médica, quando do exame admissional, que atestará
se a deficiência é compatível com as atribuições e requisitos do Cargo.
12.12. Para efeito de ingresso na Prefeitura do Município de Sumaré, o candidato aprovado e classificado ficará
obrigado a comprovar, junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Sumaré,
que satisfaz as exigências deste Edital, bem como submeter-se a perícia médica, e ser considerado apto neste,
para o exercício do Cargo, sob pena de não ser nomeado.
12.13. O candidato que não atender qualquer item da convocação do presente edital estará automaticamente
excluído do Concurso Público.
12.14. É facultado a Prefeitura do Município de Sumaré exigir dos candidatos classificados, além dos
documentos elencados no item 02.02. deste Edital, outros documentos comprobatórios. Os candidatos
classificados deverão apresentar documentos comprobatórios de suas respectivas habilitações legais para o
respectivo Cargo, conforme item 02. deste Edital.
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13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.01. Este edital teve sua publicação realizada no “Diário Oficial” e estará disponível, nos sites
www.sumare.sp.gov.br e www.igecs.org.br.
13.02. A inscrição do candidato implicará no conhecimento integral e aceitação tácita de todas as regras e
critérios do Edital Completo do presente Concurso Público.
13.03. Não serão fornecidas informações por telefone ou FAX, somente através do Serviço de Suporte aos
Candidatos disponibilizado pela internet no site www.igecs.org.br.
13.04. Todos os atos administrativos do Concurso Público (Editais do Concurso Público, Convocações para as
Provas, Gabaritos, Classificação Final dos aprovados, Retificações, Informativos e homologação) serão
divulgados no site www.igecs.org.br, ficando disponível até a homologação do presente Concurso Público.
13.05. O candidato é exclusivamente responsável pelo acompanhamento das divulgações referentes ao
Concurso Público CPPMS 002/2021, não havendo responsabilidade da Prefeitura do Município de Sumaré
quanto às informações divulgadas por outros meios que não seja os sites www.sumare.sp.gov.br e
www.igecs.org.br.
13.06. A Comissão de Concurso Público da Prefeitura do Município de Sumaré, quando for o caso, decidirá
sobre o adiamento de qualquer das etapas do Concurso Público.
13.07. Em todas as fases do Concurso Público, os candidatos deverão comparecer ao local de realização das
provas com antecedência do horário marcado para o início das provas previsto em Edital de Convocação. O
IGECS – Instituto de Gestão de Cidades e a Comissão de Concurso Público da Prefeitura do Município de
Sumaré não disponibilizam e não se responsabilizam por estacionamento de motos, carros ou qualquer outro
tipo de veículo ou por qualquer problema ou atraso ocasionados por excesso de tráfego ou falta de local para
estacionamento de veículos.
13.08. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ NÃO APROVA A COMERCIALIZAÇÃO DE APOSTILAS
PREPARATÓRIAS PARA O PRESENTE CONCURSO PÚBLICO, BEM COMO NÃO FORNECERÁ E NEM
RECOMENDARÁ NENHUMA APOSTILA DESTE GÊNERO, NÃO SE RESPONSABILIZANDO PELO CONTEÚDO DE
QUALQUER UMA DELAS.
13.09. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não
serão objetos de avaliação das provas neste Concurso Público.
13.10. A homologação do presente Concurso Público é de responsabilidade do Prefeito do Município de
Sumaré.
13.11. O Termo de Homologação será publicado no “Diário Oficial” e disponibilizado em caráter informativo
nos sites www.sumare.sp.gov.br e www.igecs.org.br.
13.12. O candidato classificado se obriga a manter atualizado seus dados perante a Prefeitura do Município de
Sumaré.
13.13. O IGECS – Instituto de Gestão de Cidades não fornecerá ao candidato qualquer documento
comprobatório de classificação no Concurso Público, valendo para esse fim, a Classificação Final divulgada no
site www.igecs.org.br e o Termo de Homologação publicado no “Diário Oficial”.
13.14. Decorridos 180 (cento e oitenta) dias da homologação do Concurso Público, e não se caracterizando
óbice administrativo ou legal, é facultada a incineração das provas e demais registros escritos, mantendo-se,
entretanto, pelo período de validade do Certame, os registros eletrônicos a ele referentes.
13.15. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Concurso Público da Prefeitura
do Município de Sumaré, devidamente nomeada para tal fim, de acordo com as normas pertinentes.
Sumaré, 1 de setembro de 2021.

JOSÉ APARECIDO RIBEIRO MARIN
Secretário Municipal de Educação
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ
CONCURSO PÚBLICO CPPMS 002/2021
ANEXO I - SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
201 - Auxiliar de Recreação Infantil
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Na execução das atividades da área, cabe ao servidor: a) Executar tarefas de suporte
operacional que visam a formação e desenvolvimento geral das crianças, mediante supervisão e orientação
superior;
DESCRIÇÃO DETALHADA: a) Auxiliar na execução de atividades de orientação infantil; b) Acompanhar e orientar
as crianças nos trabalhos educacionais de artes; c) Auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal e dar
banhos, se necessário; d) Zelar pela boa convivência das crianças, observando comportamentos inadequados e
comunicando os superiores; e) Acompanhar as crianças em passeios, visitas e festividades; f) Orientar as
crianças na alimentação e servi-los, se necessário; g) Auxiliar a criança a desenvolver a coordenação motora
promovendo a sua independência, para realizar tarefas simples de acordo a sua faixa etária; h) Orientar a
criança na convivência com as outras crianças e com o ambiente; i) Auxiliar no desenvolvimento de sua
curiosidade, imaginação e capacidade de expressão; j) Cuidar do desenvolvimento emocional das crianças; k)
Incentivar a autonomia das crianças; l) Orientar e acompanhar quanto ao uso do banheiro; m) Informar a chefia
imediata das ocorrências do dia, comunicando-lhe qualquer incidente ou dificuldades ocorridas; n) Realizar
outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas por sua chefia imediata.
ENSINO MÉDIO COMPLETO
301 - Secretária (o) de Escola
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Na execução das atividades da área, cabe ao servidor: a) Coordenar e/ou executar todas
as atividades de escrituração escolar, cumprindo normas e procedimento estabelecidos.
DESCRIÇÃO DETALHADA: a) Responder, perante o diretor, pela regularidade e autenticidade dos registros da
vida escolar dos alunos a cargo da secretaria; b) Cumprir e fazer cumprir normas legais, regulamentos, decisões
e prazos estabelecidos para a execução dos trabalhos de responsabilidade da secretaria; c) Propor e opinar
sobre medida que visem à racionalização das atividades de apoio administrativo; d) Expedir instruções
necessárias à manutenção da regularidade dos serviços sob sua responsabilidade; e) Providenciar a instrução
de processos e expedientes que devem ser submetidos a decisão superior; f) Assinar todos os documentos
escolares que, conforme normas estabelecidas pela administração superior devam conter sua assinatura; g)
Responsabilizar-se pela guarda dos livros e papéis; h) Organizar a fluidez do setor, os documentos assinados
pelo superior; i) Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas por sua chefia imediata.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
501 - Fonoaudiólogo Educacional
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Na execução das atividades da área, cabe ao servidor: a) Identificar problemas ou
deficiências ligadas à comunicação oral dos usuários da rede municipal de ensino, empregando técnicas
próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação de voz e outros, para
possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala.
DESCRIÇÃO DETALHADA: a) Avaliar as deficiências do aluno, realizando exames fonéticos, da linguagem,
audiometria, gravação e outras técnicas próprias; b) Encaminhar o estudante ao especialista, orientando este e
fornecendo-lhe indicações, para solicitar parecer quanto ao melhoramento ou possibilidade de reabilitação; c)
Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica; d) Programar,
desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão de pensamento verbalizado,
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compreensão de pensamento verbalizado e outros; e) Orientar e fazer demonstração de respiração funcional,
empostação de voz, treinamento fonético auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras; f)
Opinar quanto às possibilidades fonéticas e auditivas do indivíduo; g) Participar de equipes multiprofissionais
para identificação de distúrbio de linguagem em suas formas de expressão e audição, emitindo parecer de sua
especialidade; h) Manter contato periódico com as unidades escolares para acompanhar a evolução dos
pacientes; i) Capacitar professores e especialistas para o atendimento dos alunos na rede municipal; j) Realizar
palestras nas escolas; k) Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas por sua chefia
imediata.
502 - Psicólogo Educacional
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: a) Identificar, avaliar, prevenir e acompanhar clinicamente indivíduos que apresentem
distúrbios psíquicos ou comportamentais.
DESCRIÇÃO DETALHADA: a) Proceder a formulação de hipótese e a sua comprovação experimental, observando
a realidade e efetivando experiências de laboratórios e de outra natureza; b) Analisar a influência de fatores
hereditários, ambientais e outras espécies que atuam sobre o indivíduo; c) Promover a correção de distúrbios
psíquicos; d) Elaborar e aplicar testes utilizando seu conhecimento e prática dos métodos psicológicos; e)
Participar na elaboração de análises ocupacionais; f) Participar do processo de ensino-aprendizagem
acompanhando os métodos, avaliações e evolução de desempenhos dos alunos acompanhados; g) Atuar no
campo educacional, estudando a importância da motivação no ensino, novos métodos de ensino e treinamento;
h) Reunir informações a respeito do paciente, transcrevendo os dados psicopatólogicos obtidos em testes e
exames; i) Diagnosticar a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade, disfunções cerebrais
mínimas, disritmias, dislexias e outros distúrbios psíquicos; j) Capacitar professores e especialistas para o
atendimento dos alunos na rede municipal; k) Realizar palestras nas escolas; l) Realizar outras atividades
correlatas ao cargo, quando requeridas por sua chefia imediata.
503 - Terapeuta Ocupacional Educacional
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Na execução das atividades da área, cabe ao servidor: a) Desenvolver atividades
destinadas à promoção, ao tratamento e à recuperação de pacientes que estejam temporária ou
definitivamente impedidos ou com dificuldades de inserção na vida social/escolar.
DESCRIÇÃO DETALHADA: a) Avaliar as condições gerais dos pacientes para determinar o tratamento adequado;
b) Analisar a influência de fatores hereditários, ambientais e outras espécies que atuam sobre o indivíduo; c)
Promover a correção de distúrbios psíquicos, através de atividades ocupacionais d) Elaborar análises
ocupacionais; e) Participar do processo de ensino-aprendizagem acompanhando os métodos, avaliações e
evolução de desempenhos dos alunos acompanhados; f) Reunir informações a respeito do paciente,
transcrevendo os dados psicopatólogicos obtidos em testes e exames; g) Atuar na busca de soluções de
possíveis problemas na área da psicomotricidade, disfunções cerebrais mínimas, disritmias, dislexias e outros
distúrbios psíquicos; h) Capacitar professores e especialistas para o atendimento dos alunos na rede municipal;
i) Realizar palestras nas escolas; j) Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas por sua
chefia imediata.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
601 - Professor Municipal I - Educação Básica e Ciclo I do Ensino Fundamental
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Na execução das atividades da área, cabe ao servidor: a) Planejar, organizar e ministrar
aulas na rede municipal de ensino, visando à formação geral do indivíduo.
DESCRIÇÃO DETALHADA: a) Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; b) Elaborar e cumprir
plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; c) Zelar pela aprendizagem dos alunos nos seus
respectivos níveis de desenvolvimento; d) Estabelecer estratégias de recuperação continua para os alunos de
menor rendimento; e) Ministrar os dias letivos estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, coordenação pedagógica, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; f)
Colaborar nas atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; g) Proceder à observação
dos alunos, identificando necessidades e carências de ordem social, psicológica, material ou de saúde que
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interferem na aprendizagem, encaminhando os à orientadora educacional ou à direção que os encaminha aos
setores especializados de assistência; h) Participar dos conselhos de classe, série, termo; i) Participar do
conselho de escola, quando indicado na forma deste regimento; j) Manter permanente contato com os pais ou
responsáveis, informando-os e orientando-os sobre o desenvolvimento do aluno e obtendo dados de interesse
para o processo educativo; k) Participar assiduamente de atividades cívicas, culturais e educativas da
comunidade; l) Participar da associação de pais e mestres e outras instituições auxiliares da escola; m) Executar
e manter atualizados os registros relativos a suas atividades e fornecer informações, por escrito, conforme as
normas estabelecidas pela equipe escolar;; n) Responsabilizar-se pela utilização, manutenção e conservação de
equipamentos e instrumentos em uso nos ambientes especiais próprios de sua área curricular; o) Fornecer ao
Coordenador Pedagógico, relação de material de consumo necessário ao desenvolvimento das atividades
curriculares, conforme normas estabelecidas pela equipe escolar; p) Realizar atividades relacionadas à
coordenação pedagógica, atuando inclusive como professor coordenador de equipe de docentes, quando
designado; q) Colaborar no processo de orientação educacional, atuando, inclusive como professor
conselheiro, quando designado; r) Comunicar a Orientação Educacional e secretaria da escola, por escrito, sobre
o excesso de faltas dos alunos; s) Verificar com freqüência a lista piloto de alunos na secretaria da escola para
manter o diário de classe sempre atualizado; t) Conhecer a constituição federal, a consolidação das leis
trabalhistas, a lei orgânica do município, a lei de diretrizes e bases, o plano de carreira do magistério e o estatuto
da criança e do adolescente e agir em conformidade com as mesmas; u) Valer-se de técnicas pedagógicas
próprias e atualizadas para obter melhor rendimento de seus alunos; v) Utilizar-se de todos os recursos
disponíveis na escola para atingir os fins educacionais a que se propõe; w) Dispor de condições adequadas ao
bom desempenho de sua profissão x) Ministrar aulas e trabalhos aos seus alunos de acordo com os modernos
preceitos e técnicas pedagógicas, ensinando-os, orientando-os e conduzindo-os com compromisso e dedicação,
para que eles se tornem aptos a definir-se em opções básicas de vida pessoal e comunitária; y) Transmitir o
ensino de forma a desenvolver no aluno capacidade de observação, reflexão, criação, discriminação de valores,
julgamento, comunicação, convívio, cooperação, decisão e ação; z) Proceder à avaliação do rendimento dos
alunos em termos dos objetivos propostos como processo contínuo que acompanha o de aprendizagem,
levando em consideração todos os aspectos do comportamento do aluno e utilizar os resultados para orientar
a seqüência e reformulação do planejamento curricular, atendendo às necessidades individuais e dos grupos;
aa) Documentar os resultados obtidos através de observações, dados de auto-avaliação e avaliação cooperativa,
de forma que possam ser levados ao conhecimento do aluno, pais e demais especialistas da escola;
bb)Constituir, para o aluno e a comunidade, exemplos de dedicação ao trabalho, honradez e elevado padrão
moral; cc) Obedecer aos termos da legislação trabalhista do ensino e deste regimento escolar; dd)Atualizar-se
quanto a conhecimentos específicos das disciplinas, áreas de estudo e atividades que constituem o seu campo
de trabalho; ee) Opinar quando estiver seguro de poder defender com propriedade o seu ponto de vista; ff)
Tratar com respeito e dignidade, colegas, funcionários, alunos e pais; gg)Manter em dia a escrituração escolar
nos diários de classe retratando fielmente as ocorrências e/ou informações prestadas aos pais à Coordenação
e Direção; hh)Avisar com antecedência o Coordenador Escolar quando não puder cumpri seu horário de
trabalho; ii) Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas por sua chefia imediata.
602 - Professor Municipal II – Administração de Empresas
603 - Professor Municipal II – Arte
604 - Professor Municipal II – Ciências
605 - Professor Municipal II – Contabilidade
606 Professor Municipal II – Deficiência Auditiva
607 - Professor Municipal II - Deficiência Mental
608 - Professor Municipal II - Deficiência Visual
609 - Professor Municipal II – Educação Física
610 - Professor Municipal II – Filosofia
611 - Professor Municipal II – Física
612 - Professor Municipal II – Geografia
613 - Professor Municipal II – História
614 - Professor Municipal II - Informática
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615 - Professor Municipal II - Inglês
616 - Professor Municipal II – Língua Portuguesa
617 - Professor Municipal II – Matemática
618 - Professor Municipal II – Química
619 - Professor Municipal II – Segurança do Trabalho
620 - Professor Municipal II – Sociologia
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Na execução das atividades da área, cabe ao servidor: a) Planejar, organizar e ministrar aulas
na rede municipal de ensino, visando a formação geral do indivíduo. b) Elaborar o plano de ensino de sua disciplina
ou atividade, submetendo-o à aprovação da Coordenação Pedagógica; c) Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua
disciplina, cumprindo-lhe integralmente o programa e a carga horária.
DESCRIÇÃO DETALHADA: a) Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; b) Elaborar e cumprir plano
de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; c) Zelar pela aprendizagem dos alunos, nos seus respectivos
níveis de desenvolvimento; d) Estabelecer estratégias de recuperação contínua para os alunos de menor
rendimento; e) Ministrar os dias letivos e hora-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, coordenação pedagógica, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; f) Colaborar
nas atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; g) Proceder à observação dos alunos,
identificando necessidades e carências de ordem social, psicológica, material ou de saúde que interferem na
aprendizagem, encaminhandos à Orientadora Educacional ou à direção que os encaminha aos setores especializados
de assistência; h) Participar dos conselhos de classe, série e termo; i) Participar do conselho de escola, quando
indicado na forma deste regimento; j) Manter permanente contato com os pais ou responsáveis, informando-os e
orientando-os sobre o desenvolvimento do aluno e obtendo dados de interesse para o processo educativo; k)
Participar assiduamente de atividades cívicas, culturais e educativas da comunidade; l) Participar da associação de
pais e mestres e outras instituições auxiliares da escola; m) Executar e manter atualizados os registros relativos a
suas atividades e fornecer informações por escrito, conforme as normas estabelecidas pela equipe escolar; n)
Responsabilizar-se pela utilização, manutenção e conservação de equipamentos e instrumentos em uso nos
ambientes especiais próprios de sua área curricular; o) Fornecer ao Coordenador Pedagógico, relação de material
de consumo necessário ao desenvolvimento das atividades curriculares, conforme normas estabelecidas pela equipe
escolar; p) Realizar atividades relacionadas à coordenação pedagógica, atuando inclusive como professor
coordenador de equipe de docentes, quando designado; q) Colaborar no processo de orientação educacional,
atuando, inclusive como professor conselheiro, quando designado; r) Comunicar a orientação educacional e
secretaria da escola sobre o excesso de faltas dos alunos; s) Verificar com frequência a lista piloto de alunos na
secretaria da escola para manter o diário de classe sempre atualizado; t) Conhecer a constituição federal, a
consolidação das leis trabalhistas, a lei orgânica do município, a lei de diretrizes e bases, o plano de carreira do
magistério e o estatuto da criança e do adolescente e agir em conformidade com as mesmas; u) Valer-se de técnicas
pedagógicas próprias e atualizadas para obter melhor rendimento de seus alunos; v) Utilizar-se de todos os recursos
disponíveis na escola para atingir os fins educacionais a que se propõe; w) Ministrar aulas e trabalhos aos seus alunos
de acordo com os modernos preceitos e técnicas pedagógicas, ensinando-os, orientando-os e conduzindo-os com
compromisso e dedicação para que eles se tornem aptos a definir-se em opções básicas de vida pessoal e
comunitária; x) Transmitir o ensino de forma a desenvolver no aluno capacidade de observação, reflexão, criação,
discriminação de valores, julgamento, comunicação, convívio, cooperação, decisão e ação; y) Proceder à avaliação
do rendimento dos alunos em termos dos objetivos propostos como processo contínuo que acompanha o de
aprendizagem, levando em consideração todos os aspectos do comportamento do aluno e utilizar os resultados para
orientar a sequência e reformulação do planejamento curricular, atendendo às necessidades individuais e dos
grupos; z) Documentar os resultados obtidos através de observações, dados de auto-avaliação e avaliação
cooperativa, de forma que possam ser levados ao conhecimento do aluno, pais e demais especialistas da escola; aa)
Constituir, para o aluno e a comunidade, exemplos de dedicação ao trabalho, honradez e elevado padrão moral;
bb)Obedecer aos termos da legislação trabalhista do ensino e deste regimento escolar; cc) Atualizar-se quanto a
conhecimentos específicos das disciplinas, áreas de estudo e atividades que constituem o seu campo de trabalho;
dd)Opinar quando estiver seguro de poder defender com propriedade o seu ponto de vista; ee) Tratar com respeito
e dignidade, colegas, funcionários, alunos e pais; ff) Manter em dia a escrituração escolar nos diários de classe
retratando fielmente as ocorrências e/ou informações prestadas aos pais à Coordenação e Direção; gg)Avisar com
antecedência o Coordenador Escolar quando não puder cumpri seu horário de trabalho; hh)Realizar outras
atividades correlatas ao cargo, quando requeridas por sua chefia imediata.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ
CONCURSO PÚBLICO CPPMS 002/2021
ANEXO II - PROGRAMAS DE PROVA
Atenção: A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores
não serão objetos de avaliação das provas neste Concurso Público.
A Comissão de Concurso Público da Prefeitura do Município de Sumaré não aprova a comercialização de
apostilas preparatórias para o presente Concurso Público e não se responsabiliza pelo conteúdo de apostilas
deste gênero que venha a ser comercializadas. Também não será fornecida ou recomendada a utilização de
apostilas específicas. Os candidatos devem orientar seus estudos estritamente pelo Programa de Prova de
seu Cargo, ficando livres para a escolha de apostilas, livros e outros materiais desde que contenham os
conteúdos apresentados no Programa de Prova de seu Cargo, conforme segue:
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
201 - Auxiliar de Recreação Infantil
Disciplina
Língua Portuguesa
Matemática e Raciocínio Lógico

Quantidade de Questões
20
20

LÍNGUA PORTUGUESA:
Conteúdo Programático até a 8ª série/ 9º ano, como por exemplo: Ortografia; Divisão Silábica; Gênero, Número;
Frases; Sinais de Pontuação; Acentuação; Relação entre palavras; Uso da crase; sinônimos, homônimos e
antônimos; Fonemas e letras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Verbos; Conjugação de verbos;
Pronomes; Encontros vocálicos; Encontros consonantais e dígrafo; Tonicidade das palavras; Sílaba tônica;
Sujeito e predicado; Formas nominais; Locuções verbais; Adjuntos adnominais e adverbiais; Termos da oração;
Concordância nominal; Concordância verbal; Regência verbal; Vozes verbais; Regência nominal; Aposto;
Vocativo; Interjeição; Funções e Empregos das palavras “que” e “se”; Uso do "Porquê"; Comparações; Criação
de palavras; Uso do travessão; Discurso direto e indireto; Imagens; Pessoa do discurso; Relações entre nome e
personagem; História em quadrinhos; Relação entre ideias; Intensificações; Personificação; Oposição;
Provérbios; Discurso direto; Onomatopeias; Oposições; Repetições; Relações; Expressões ao pé da letra;
Palavras e ilustrações; Metáfora; Associação de ideias. LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO:
Conteúdo Programático até a 8ª série/ 9º ano, como por exemplo: Números inteiros; Números Naturais;
Numeração decimal; Operações fundamentais como: Adição, Subtração, Divisão e Multiplicação; Antecessor e
Sucessor; Medindo o tempo: horas, minutos e segundos; Problemas matemáticos; radiciação; potenciação;
máximo divisor comum; mínimo divisor comum; Sistema de medidas: medidas de comprimento, superfície,
volume, capacidade, tempo e massa; problemas usando as quatro operações. Conjunto de números: naturais,
inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo); Porcentagem; Juros Simples; Regras de
três simples e composta; Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau;
Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Sistemas de numeração; Operações no conjunto dos números naturais;
Operações fundamentais com números racionais; Múltiplos e divisores em N; Radiciação; Conjunto de números
fracionários; Operações fundamentais com números fracionários; Problemas com números fracionários;
Números decimais; introdução à geometria; Geometria Plana: Plano, Área, Perímetro, Ângulo, Reta, Segmento
de Reta e Ponto; Teorema de Tales; Teorema de Pitágoras; Noções Básicas de trigonometria; Relação entre
grandezas: tabelas e gráficos.
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de
conceitos, discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras.
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Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto
de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre
pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das
situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.
ENSINO MÉDIO COMPLETO
301 - Secretária (o) de Escola
Disciplina
Língua Portuguesa
Matemática e Raciocínio Lógico
Noções de Informática

Quantidade de Questões
15
15
10

LÍNGUA PORTUGUESA:
Conteúdo Programático até o Ensino Médio: Ortografia; Estrutura e Formação das palavras; Divisão Silábica;
Vogais; Semivogais; Gênero, Número; Frases; Sinais de Pontuação; Acentuação; Fonética e fonologia: Conceitos
básicos; Classificação dos fonemas; Relação entre palavras; Uso da crase; sinônimos, homônimos e antônimos;
Fonemas e letras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Advérbio; Verbos; Conjugação de verbos; Pronomes;
Preposição; Conjunção; Interjeição; Encontros vocálicos; Encontros consonantais e dígrafo; Tonicidade das
palavras; Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Formas nominais; Locuções verbais; Termos ligados ao verbo:
Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto direto e indireto, Vozes Verbais; Termos Essenciais da Oração;
Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Orações Coordenadas e Subordinadas; Período;
Concordância nominal; Concordância verbal; Regência verbal; Vozes verbais; Regência nominal; Predicação
verbal; Aposto; Vocativo; Derivação e Composição; Uso do hífen; Voz ativa; Voz passiva; Voz reflexiva; Funções
e Empregos das palavras “que” e “se”; Uso do "Porquê"; Prefixos; Sufixos; Afixos; Radicais; Formas verbais
seguidas de pronomes; Flexão nominal e verbal; Emprego de locuções; Sintaxe de Concordância; Sintaxe de
Regência; Sintaxe de Colocação; Comparações; Criação de palavras; Uso do travessão; Discurso direto e indireto;
Imagens; Pessoa do discurso; Relações entre nome e personagem; História em quadrinhos; Relação entre ideias;
Intensificações; Personificação; Oposição; Provérbios; Discurso direto; Onomatopeias; Aliteração; Assonância;
Repetições; Relações; Expressões ao pé da letra; Palavras e ilustrações; Metáfora; Associação de ideias.
Denotação e Conotação; Eufemismo; Hipérbole; Ironia; Prosopopeia; Catacrese; Paradoxo; Metonímia; Elipse;
Pleonasmo; Silepse; Antítese; Sinestesia; Vícios de Linguagem. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE
TEXTO: Tipos de Comunicação: Descrição; Narração; Dissertação; Tipos de Discurso; Coesão Textual.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO:
Conteúdo Programático até o Ensino Médio, como por exemplo: Números inteiros; Números Naturais;
Numeração decimal; Operações fundamentais como: Adição, Subtração, Divisão e Multiplicação; Simplificação;
Medindo o tempo: horas, minutos e segundos; Problemas matemáticos; radiciação; potenciação; máximo
divisor comum; mínimo divisor comum; Sistema de medidas: medidas de comprimento, superfície, volume,
capacidade, tempo, massa, m² e metro linear; problemas usando as quatro operações. Conjunto de números:
naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo); Matemática Financeira;
Porcentagem; Juros Simples e Composto; Regras de três simples e composta; Sistema Monetário Nacional
(Real); Equação de 1º grau: resolução; problemas de 1º grau; Inequações do 1º grau; Equação de 2º grau:
resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equações fracionárias; Relação e
Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau; função constante; Razão e Proporção;
Grandezas Proporcionais; Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Sistemas de numeração; Operações no
conjunto dos números naturais; Operações fundamentais com números racionais; Múltiplos e divisores em N;
Radiciação; Conjunto de números fracionários; Operações fundamentais com números fracionários; Problemas
com números fracionários; Números decimais; Geometria Analítica; Geometria Espacial; Geometria Plana:
Plano, Área, Perímetro, Ângulo, Reta, Segmento de Reta e Ponto; Teorema de Tales; Teorema de Pitágoras;
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Noções de trigonometria; Relação entre grandezas: tabelas e gráficos; Progressão Aritmética (PA) e Progressão
Geométrica (PG); Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e inequação
exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Estatística; Função do 2º grau;
Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental.
Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, formação de
conceitos, discriminação de elementos, reversibilidade, sequência lógica de números, letras, palavras e figuras.
Problemas lógicos com dados, figuras e palitos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto
de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre
pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das
situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio quantitativo e raciocínio sequencial.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
Conhecimentos básicos de arquivos e pastas, utilização, ferramentas, periféricos, instalação e configurações
gerais; Conhecimentos em Edição de textos, planilhas e apresentações (pacote Microsoft Office); Noções
básicas de sistema operacionais (ambiente Windows); Conhecimentos básicos de Internet (configurações
básicas, navegadores, sites de buscas e pesquisas, serviços on-line, e-mails e segurança). Noções de Segurança
da informação, procedimentos de segurança, vírus, worms e spam; Aplicativos para segurança (antivírus,
firewall, antispyware etc.); e Procedimentos de backup.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
501 - Fonoaudiólogo Educacional
502 - Psicólogo Educacional
503 - Terapeuta Ocupacional Educacional
Disciplina
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos

Quantidade de Questões
10
30

LÍNGUA PORTUGUESA:
Conteúdo Programático até o Ensino Médio, como por exemplo: Ortografia; Estrutura e Formação das palavras;
Divisão Silábica; Vogais; Semivogais; Gênero, Número; Frases; Sinais de Pontuação; Acentuação; Fonética e
fonologia: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Relação entre palavras; Uso da crase; sinônimos,
homônimos e antônimos; Fonemas e letras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Advérbio; Verbos;
Conjugação de verbos; Pronomes; Preposição; Conjunção; Interjeição; Encontros vocálicos; Encontros
consonantais e dígrafo; Tonicidade das palavras; Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Formas nominais; Locuções
verbais; Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto direto e indireto, Vozes Verbais;
Termos Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Orações
Coordenadas e Subordinadas; Período; Concordância nominal; Concordância verbal; Regência verbal; Vozes
verbais; Regência nominal; Predicação verbal; Aposto; Vocativo; Derivação e Composição; Uso do hífen; Voz
ativa; Voz passiva; Voz reflexiva; Funções e Empregos das palavras “que” e “se”; Uso do "Porquê"; Prefixos;
Sufixos; Afixos; Radicais; Formas verbais seguidas de pronomes; Flexão nominal e verbal; Emprego de locuções;
Sintaxe de Concordância; Sintaxe de Regência; Sintaxe de Colocação; Comparações; Criação de palavras; Uso
do travessão; Discurso direto e indireto; Imagens; Pessoa do discurso; Relações entre nome e personagem;
História em quadrinhos; Relação entre ideias; Intensificações; Personificação; Oposição; Provérbios; Discurso
direto; Onomatopeias; Aliteração; Assonância; Repetições; Relações; Expressões ao pé da letra; Palavras e
ilustrações; Metáfora; Associação de ideias. Denotação e Conotação; Eufemismo; Hipérbole; Ironia;
Prosopopeia; Catacrese; Paradoxo; Metonímia; Elipse; Pleonasmo; Silepse; Antítese; Sinestesia; Vícios de
Linguagem. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: Descrição;
Narração; Dissertação; Tipos de Discurso; Coesão Textual.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 501 - FONOAUDIÓLOGO EDUCACIONAL:
Desenvolvimento e aquisição de linguagem. Anatomia e fisiologia dos órgãos da fala, voz, audição e linguagem.
Terapia fonoaudiológica, motricidade orofacial e disfagia orofaríngea. Terapia fonoaudiológica: voz e
reabilitação fonoaudiológica nos casos oncológicos de cabeça e pescoço. Motricidade Orofacial. Sistemas e
processos de comunicação: órgãos responsáveis. Fonética e Fonologia. Patologias fonoaudiológicas: conceito,
etiologia, tratamento. Psicomotricidade: teoria, técnicas em terapias psicomotoras. Aspectos neurológicos
ligados à linguagem: estruturas, processos neurológicos envolvidos na fala, voz, audição e linguagem. Terapia
fonoaudiológica: níveis de prevenção, intervenção precoce, reeducação psicomotora, reeducação da deglutição
atípica. Reabilitação fonoaudiológica. Afasias, displasias, disfemias, afonia e disfonia, disartria, dislalias,
disortografias, dislexias, disgrafias, discalculias, atrasos de linguagem por transtornos. Trabalho em equipe multi
e interdisciplinar. Planejamento e programas preventivos, fonoaudiologia hospitalar. Fonoterapia da Voz.
Avaliação audiológica: laudos, diagnósticos e prognósticos. Psicoacústica. Biofísica da audição. Biossegurança
em audiologia. Avaliação da Percepção de Fala na Avaliação Audiológica Convencional. Diagnóstico audiológico.
Metrologia e padrões de medição em Audiologia. Audiometria tonal liminar de altas frequências. Reabilitação
vestibular. Zumbido, avaliação e intervenção. Principais testes complementares. Diagnóstico diferencial
precoce entre surdez na infância e outros transtornos de desenvolvimento. Manifestações da disfunção do
processamento auditivo: comportamentais e clínicas. Audiologia Infantil. Audiologia Educacional. Código de
ética profissional do fonoaudiólogo. Todo Conteúdo programático do Curso de Graduação em Fonoaudiologia
(Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 502 - PSICÓLOGO EDUCACIONAL
Direitos Humanos. Principais correntes e teorias psicológicas à prática educativa: Contribuições de Freud,
Piaget, Eric Erickson, Wallon, Emilia Ferreiro e Vygotsky. Técnicas e Práticas de Ensino. Pedagogia e
Psicopedagogia. Psicologia na Educação. Educação Especial / Crianças especiais. Psicologia do Desenvolvimento
(A Criança em Desenvolvimento) desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, criança, adolescente e adultos.
Inclusão. Desenvolvimento da Inteligência, linguagem, personalidade. Processo Ensino Aprendizagem.
Reflexões sobre alfabetização. Inteligência Emocional. Conceitos de gênero e papel sexual. Conceito de Self. A
criança e a separação dos pais. Relações sociais. Violência doméstica na infância e adolescência. Crianças com
dificuldades de aprendizagem. Código de Ética Profissional. Todo Conteúdo programático do Curso de
Graduação em Psicologia (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 503 - TERAPEUTA OCUPACIONAL EDUCACIONAL
Fundamentos da Terapia Ocupacional. Atividades e Recursos Terapêuticos. Comunicação e Expressão.
Planejamento e Gestão de Serviços de Terapia Ocupacional. Desenvolvimento Humano e Atividade.
Desenvolvimento Infantil. Atraso e disfunções no desenvolvimento infantil. Terapia Ocupacional no contexto
hospitalar. Saúde Mental na infância. Adoecimento crônico na infância e adolescência. Relação terapeuta
ocupacional-paciente. Humanização. Atividade lúdica e humanização. Brincar e desenvolvimento. Brincar como
recurso terapêutico. Brincar e a criança portadora de necessidades especiais. Hospitalização na infância.
Preparação de cirurgia pelo brincar. Aspectos sociais e históricos da infância. O brincar como mediador da
relação criança-família-equipe de saúde. Terapia ocupacional em reabilitação física: noções fundamentais de
acidente vascular cerebral; traumatismo cranioencefálico; lesões medulares; queimaduras; doenças
reumáticas; doenças degenerativas. Terapia ocupacional em traumato-ortopedia: utilização de órteses e
adaptações. Conhecimento em Saúde Pública: Constituição Federal 1988 - Art. 196 a 200; Lei nº 8.080/90; Lei
nº 8.142/90 Portaria 373, 27/02/2002 - NOAS 01/2002; Manual Técnico Regulação, Avaliação e Auditoria do
SUS - Ministério da Saúde 2006, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, Departamento
Nacional de Auditoria do SUS. Código de Ética Profissional. Todo Conteúdo programático do Curso de Graduação
em Terapia Ocupacional (Currículo Básico).
ENSINO SUPERIOR COMPLETO - PROFESSORES
601 - Professor Municipal I - Educação Básica e Ciclo I do Ensino Fundamental
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Disciplina
Língua Portuguesa
Legislação
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos

Quantidade de Questões
10
10
10
10

LÍNGUA PORTUGUESA:
Conteúdo Programático até o Ensino Médio, como por exemplo: Ortografia; Estrutura e Formação das palavras;
Divisão Silábica; Vogais; Semivogais; Gênero, Número; Frases; Sinais de Pontuação; Acentuação; Fonética e
fonologia: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Relação entre palavras; Uso da crase; sinônimos,
homônimos e antônimos; Fonemas e letras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Advérbio; Verbos;
Conjugação de verbos; Pronomes; Preposição; Conjunção; Interjeição; Encontros vocálicos; Encontros
consonantais e dígrafo; Tonicidade das palavras; Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Formas nominais; Locuções
verbais; Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto direto e indireto, Vozes Verbais;
Termos Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Orações
Coordenadas e Subordinadas; Período; Concordância nominal; Concordância verbal; Regência verbal; Vozes
verbais; Regência nominal; Predicação verbal; Aposto; Vocativo; Derivação e Composição; Uso do hífen; Voz
ativa; Voz passiva; Voz reflexiva; Funções e Empregos das palavras “que” e “se”; Uso do "Porquê"; Prefixos;
Sufixos; Afixos; Radicais; Formas verbais seguidas de pronomes; Flexão nominal e verbal; Emprego de locuções;
Sintaxe de Concordância; Sintaxe de Regência; Sintaxe de Colocação; Comparações; Criação de palavras; Uso
do travessão; Discurso direto e indireto; Imagens; Pessoa do discurso; Relações entre nome e personagem;
História em quadrinhos; Relação entre ideias; Intensificações; Personificação; Oposição; Provérbios; Discurso
direto; Onomatopeias; Aliteração; Assonância; Repetições; Relações; Expressões ao pé da letra; Palavras e
ilustrações; Metáfora; Associação de ideias. Denotação e Conotação; Eufemismo; Hipérbole; Ironia;
Prosopopeia; Catacrese; Paradoxo; Metonímia; Elipse; Pleonasmo; Silepse; Antítese; Sinestesia; Vícios de
Linguagem. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: Descrição;
Narração; Dissertação; Tipos de Discurso; Coesão Textual.
LEGISLAÇÃO:
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil – 1988.
_____. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança do Adolescente – ECA.
_____. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB.
_____. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei no 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos
das Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de
2004; e dá outras providências.
_____. Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014 - Plano Nacional de Educação - PNE
_____. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência/Estatuto da Pessoa com Deficiência.
_____. Resolução CNE/CP Nº 1, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (anexo o
Parecer CNE/CP nº 3/2004).
_____. Resolução CNE/CEB Nº 4, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica (anexo o Parecer CNE/CEB nº 7/2010).
_____. Resolução CNE/CP Nº 1, de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em
Direitos Humanos (anexo o Parecer CNE/CP nº 8/2012).
_____. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação
inclusiva. Brasília, MEC/SEESP, 2008.
Decreto nº 6.003 de 28 de dezembro de 2006. Regulamenta a arrecadação, a fiscalização e a cobrança da
contribuição social do salário-educação, a que se referem o art. 212, § 5o, da Constituição, e as Leis nos 9.424,
de 24 de dezembro de 1996, e 9.766, de 18 de dezembro de 1998, e dá outras providências.
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Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007. Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, regulamenta a Lei nº 11.494, de 20
de junho de 2007, e dá outras providências.
Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional
especializado e dá outras providências.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS:
Formação Continuada de professores; Fundamentos da educação; Pensadores da Educação; principais Teorias
Modernas da Educação; Desenvolvimento da Educação; Processo do Trabalho Pedagógico Coletivo; Processo
Construtivista de Escolarização; Competências e Saberes para a Educação e para o Ensinar; Processo Sócio
Histórico da Aprendizagem e Desenvolvimento; Saberes voltados para o desenvolvimento das dimensões
cognitivas, afetivas, sociais e culturais; Escola inclusiva como espaço de acolhimento, de aprendizagem e de
socialização; A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das demandas sociais, das
características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais; O trabalho coletivo como fator de
aperfeiçoamento da prática docente; O papel do professor na integração escola-família; A relação professoraluno: construção de valores éticos e desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis;
Diferenças individuais: fatores determinantes e capacidade mentais; Desenvolvimento da Inteligência; Estágios
do desenvolvimento da aprendizagem; O processo de Socialização; O desenvolvimento dos conceitos científicos
da educação; O pensamento e palavra; Princípios e fundamentos dos referenciais curriculares; Concepção de
educação e escola; Função social da escola e compromisso social do educador; Ética no trabalho docente;
Currículo e educação: currículo e projeto político-pedagógico: espaço físico, a linguagem, o conhecimento e o
lúdico na pedagogia; Planejamento e avaliação; Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento;
Tendências teóricas e metodológicas na educação.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos. Campinas, Ed. Papirus, 2005.
BEISIEGEL, Celso de Rui. Paulo Freire. – Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.
BOLORINO, Eliana. Educação e Serviço Social: elo para a construção da cidadania. São Paulo: Editora Unesp,
2012. SciELO - Editora UNESP. Edição do Kindle.
CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. A “era das diretrizes”: a disputa pelo projeto de educação dos mais pobres.
Revista Brasileira de Educação v. 17 n. 49 jan.-abr. 2012.
CECCON, Claudia [et al.]. Conflitos na escola: modos de transformar: dicas para refletir e exemplos de como
lidar. – São Paulo: CECIP: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009.
CHAKUR, CRSL. A desconstrução do construtivismo na educação: crenças e equívocos de professores, autores e
críticos [online]. São Paulo: Editora UNESP, 2015.
Métodos Quantitativos– Pesquisa Operacional - Volume 1
CHAKUR, Cilene Ribeiro de Sá Leite. A desconstrução do construtivismo na educação: crenças e equívocos de
professores, autores e críticos. SciELO - Editora UNESP. Edição do Kindle.
CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos. – 15ª ed. –
Cortez Editora.
COSENZA, Ramon M. Neurociência e educação: como o cérebro aprende. – Porto Alegre: Artmed, 2014. Edição
do Kindle.
CRUZ, Ana Cristina Juvenal da (Org); REIS, Monique Priscila de Abreu.
SOUZA, Edlaine Fernanda Aragon de. Metodologias de trabalho em educação das relações étnico-raciais. - Assis:
Triunfal Gráfica e Editora, 2016.
DANTAS, Heloysa; OLIVEIRA, Marta Kohl de; TAILLE, Yves de La. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas
em discussão. – 27ª ed. – São Paulo: Summus, 2016.
DOURADO, Luiz Fernando (Coordenador); OLIVEIRA, João Ferreira de; SANTOS, Catarina de Almeida. A
qualidade da educação: conceitos e definições. – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, 2007.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra,
1997.
Página 31 de 65

FONTE, Paty. Pedagogia de projetos: ano letivo sem mesmice. – Rio de Janeiro: Wak Editora, 2014.
GRATIOT-ALFANDÉRY, Hélène. Henri Wallon. Tradução e organização: Patrícia Junqueira. – Recife: Fundação
Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.
HAMELINE, Daniel. Édouard Claparède. – Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.
HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora - uma prática em construção da pré-escola à universidade. – 33ª ed.
- Porto Alegre: Mediação, 2014.
JÚNIOR, Claudio Roberto Ribeiro. O desafio de ser um professor reflexivo no século XXI. – Sorocaba, 2015.
KARNAL, Leandro. Conversas com um jovem professor. – São Paulo: Contexto, 2012.
LEGRAND, Louis. Célestin Freinet. Tradução e organização: José Gabriel Perissé. – Recife: Fundação Joaquim
Nabuco, Editora Massangana, 2010.
LEONE, Naiara Mendonça. A inserção no exercício da docência: necessidades formativas de professores em seus
anos iniciais. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012.
LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. - Porto Alegre: Artmed, 2002.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. – 2ª ed. – São Paulo: Cortez, 2013.
LISBOA, Marcia. Jogos para uma aprendizagem significativa: com música, teatro, dança, artes visuais e
movimento: valorizando as múltiplas inteligências. – Rio de Janeiro: Wak Editora, 2013.
LORDÊLO, José Albertino Carvalho; DAZZANI, Maria Virgínia (org.). Avaliação educacional: desatando e reatando
nós. – Salvador: EDUFBA, 2009.
MARQUES, Luciana Rosa. A descentralização da gestão escolar e a formação de uma cultura democrática nas
escolas públicas. – Recife: O autor, 2005.
MARTINS, LM., and DUARTE, N., orgs. Formação de professores: limites contemporâneos e alternativas
necessárias. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. SciELO. Edição do Kindle.
OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky. Aprendizado e desenvolvimento: Um processo sócio-histórico. Série
Pensamento e Ação no Magistério. São Paulo, Editora Scipione, 1997.
PERRENOUD, Philip. As competências para ensinar no século XXI: a formação dos professores e o desafio da
avaliação. – Porto Alegre: Artmed Editora, 2002.
PIMENTEL M. G. Professor em construção. Campinas: Papirus, 1996.
SILVA, Antonio Fernando Gouvêa. A busca do tema gerador na práxis da educação Popular. – Curitiba: Editora
Gráfica Popular, 2007.
SILVA, M. Complexidade da formação de professores: saberes teóricos e saberes práticos [online]. São Paulo:
Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009.
Silva, Marilda da. Complexidade da formação de professores: saberes teóricos e saberes práticos. SciELO Editora UNESP. Edição do Kindle.
VALLE, Tânia Gracy Martins do; MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi (org.). Aprendizagem e comportamento humano.
– São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.
VALDEMARIN, Vera Teresa (org.). Pesquisa em educação: método e modos de fazer. – São Paulo: Cultura
Acadêmica, 2010.
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. (In)Disciplina: Construção da Disciplina Consciente e Interativa em Sala de
Aula e na Escola. São Paulo: Libertad, 1994.
VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico –
elementos metodológicos para elaboração e realização. – 24ª ed. – São Paulo: Libertad Editora, 2014.
VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Pensamento e Linguagem. – 4ª ed. – São Paulo: Martins Fontes, 2008.
WEISZ, Telma – O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. - 1ª ed. – São Paulo: Ática, 2011.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 601 - PROFESSOR MUNICIPAL I - EDUCAÇÃO BÁSICA E CICLO I DO
ENSINO FUNDAMENTAL:
Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Didática Geral; Metodologia de Ensino; Psicologia da
Educação; Tendências pedagógicas; Relação ensino/escola/legislação; Metodologias e concepções do ensino
nos anos iniciais; Tendências Pedagógicas nos anos iniciais da educação; Educação Inclusiva.
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SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
______. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria da Educação Básica. Pró-letramento Alfabetização e
Linguagem. Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental,
Brasília: SEB, 2008.
______. Ministério da Educação. Saberes e Práticas da Inclusão - Educação Infantil. Documentos disponíveis
em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12654%3Asaberes-e-praticasda-inclusao-educacao-infantil&catid=192%3Aseesp-esducacao-especial&Itemid=860
______. Ministério da Educação. Saberes e Práticas da Inclusão - Ensino Fundamental. Documentos disponíveis
em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12656%3Asaberes-e-praticasda-inclusao-ensino-fundamental&catid=192%3Aseesp-esducacao-especial&Itemid=860
______. Ministério da Educação. Série Avaliação – Volumes: 18, 19, 20, 21 e 22. Disponíveis em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12814&Itemid=872
ALVES, Rubens. A alegria de ensinar. ARS Poética Editora LTD, 1994.
BATISTA, Antônio Augusto Gomes. Capacidades da alfabetização. Belo Horizonte: Ceale/FaE/UFMG, 2005.
BONAMINO, A.; SOUSA, S. Z. Três Gerações de Avaliação da Educação Básica no Brasil: interfaces com o currículo
da/na escola.
BOYNTON, M.; BOYNTON, C. Prevenção e Resolução de Problemas Disciplinares: guia para educadores. Artmed.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Capítulos: 1 e 2 (páginas 7 a 32) e todos os capítulos referentes
aos anos iniciais do ensino fundamental.
BRASIL. Ministério da Educação. Coleção Educação para Todos - Vol. 2, 5 a 9, 11 a 15, 29 e 30.
BRASIL. Ministério da Educação. Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações gerais. Brasília.
BRASIL. Ministério da Educação. Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações para a inclusão da criança de
seis anos de idade. Brasília: FNDE, Estação Gráfica.
BRASIL. Ministério da Educação. Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Brasília:
SECAD.
BRASIL. Parecer CNE/CEB nº 7/2010, aprovado em 7 de abril de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para a Educação Básica.
BRASIL. Parecer CNE/CP nº 003/2004, aprovado em 10 de março de 2004. Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
CASTORINA, J.A. et al. Piaget e Vygotsky: novas contribuições para o debate. Editora Ática.
CASTRO, J. M.; REGATTIERI, M (Org.). Interação escola-família: subsídios para práticas escolares. Brasília:
UNESCO, MEC.
COLL, C.; MARCHESI, A; PALACIOS, J. Desenvolvimento Psicológico e Educação. Vol. 1, 2 e 3; Trad. Fátima Murad.
Artmed.
CUNHA, S. R. V. da (Org.). Cor, Som, Movimento: a expressão plástica, musical e dramática no cotidiano da
criança. Editora Mediação. (Cadernos Educação Infantil).
DALLA ZEN, M. I. H.; XAVIER, M. L. M (Org.). Alfabeletrar: fundamentos e práticas. Editora Mediação.
Educação no Século XXI - Volume 19 – Ensino Fundamental. Organização: Editora Poisson, Belo Horizonte - MG:
Poisson, 2019
FERREIRO, E. Reflexões sobre Alfabetização. Cortez Editora.
FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A. Psicogênese da Língua Escrita. Artmed.
FONSECA, V. da. Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Artmed.
FONSECA, V. da. Educação Especial: programa de estimulação precoce, uma introdução às ideias de Feuerstein.
Artmed.
FREIRE, P. A Importância do Ato de Ler: em três artigos que se completam. Cortez Editora.
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Paz e Terra.
GIANCATERINO, R. Escola, Professor, Aluno. Madras.
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GIGANTE, A. M. B.; SANTOS, M. B. dos. Práticas Pedagógicas em Matemática: espaço, tempo e corporeidade.
Edelbra.
GOMES, Maria de Fátima Cardoso. A aprendizagem e o ensino da linguagem escrita: caderno do professor. Belo Horizonte: Ceale/FaE/UFMG, 2005.
HOFFMANN, J. Avaliação Mediadora: uma prática em construção de pré-escola à universidade. Editora
Mediação.
LORDÊLO, JAC., and DAZZANI, MV., orgs. Avaliação educacional: desatando e reatando nós. Salvador: EDUFBA,
2009.
MORIN, E. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Cortez Editora.
PERRENOUD, P. Dez Novas Competências para Ensinar. Artmed.
ROJO, Roxane. As relações entre fala e escrita: mitos e perspectivas - caderno do professor. - Belo Horizonte:
Ceale, 2006.
SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Ler, Escrever e Resolver Problemas. Artmed.
TEBEROSKY, A.; COLOMER, T. Aprender a Ler e a Escrever: uma proposta construtivista. Artmed.
UNESCO. Educação: um tesouro a descobrir: relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre
Educação para o Século XXI.
VIGOTSKY, Lev Seminovich. A construção do pensamento e da linguagem. – São Paulo: Martins Fontes, 2000.
ZORZI, Jaime Luiz. As letras falam: metodologia para alfabetização – Manual de aplicação. São Paulo: Phonics
Editora, 2017.
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602 - Professor Municipal II – Administração de Empresas
603 - Professor Municipal II – Arte
604 - Professor Municipal II – Ciências
605 - Professor Municipal II – Contabilidade
606 Professor Municipal II – Deficiência Auditiva
607 - Professor Municipal II - Deficiência Mental
608 - Professor Municipal II - Deficiência Visual
609 - Professor Municipal II – Educação Física
610 - Professor Municipal II – Filosofia
611 - Professor Municipal II – Física
612 - Professor Municipal II – Geografia
613 - Professor Municipal II – História
614 - Professor Municipal II - Informática
615 - Professor Municipal II - Inglês
616 - Professor Municipal II – Língua Portuguesa
617 - Professor Municipal II – Matemática
618 - Professor Municipal II – Química
619 - Professor Municipal II – Segurança do Trabalho
620 - Professor Municipal II – Sociologia
Disciplina
Língua Portuguesa
Legislação
Conhecimentos Pedagógicos
Conhecimentos Específicos

Quantidade de Questões
10
10
10
10

LÍNGUA PORTUGUESA:
Conteúdo Programático até o Ensino Médio, como por exemplo: Ortografia; Estrutura e Formação das palavras;
Divisão Silábica; Vogais; Semivogais; Gênero, Número; Frases; Sinais de Pontuação; Acentuação; Fonética e
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fonologia: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Relação entre palavras; Uso da crase; sinônimos,
homônimos e antônimos; Fonemas e letras; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Advérbio; Verbos;
Conjugação de verbos; Pronomes; Preposição; Conjunção; Interjeição; Encontros vocálicos; Encontros
consonantais e dígrafo; Tonicidade das palavras; Sílaba tônica; Sujeito e predicado; Formas nominais; Locuções
verbais; Termos ligados ao verbo: Adjunto adverbial, Agente da Passiva, Objeto direto e indireto, Vozes Verbais;
Termos Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Orações
Coordenadas e Subordinadas; Período; Concordância nominal; Concordância verbal; Regência verbal; Vozes
verbais; Regência nominal; Predicação verbal; Aposto; Vocativo; Derivação e Composição; Uso do hífen; Voz
ativa; Voz passiva; Voz reflexiva; Funções e Empregos das palavras “que” e “se”; Uso do "Porquê"; Prefixos;
Sufixos; Afixos; Radicais; Formas verbais seguidas de pronomes; Flexão nominal e verbal; Emprego de locuções;
Sintaxe de Concordância; Sintaxe de Regência; Sintaxe de Colocação; Comparações; Criação de palavras; Uso
do travessão; Discurso direto e indireto; Imagens; Pessoa do discurso; Relações entre nome e personagem;
História em quadrinhos; Relação entre ideias; Intensificações; Personificação; Oposição; Provérbios; Discurso
direto; Onomatopeias; Aliteração; Assonância; Repetições; Relações; Expressões ao pé da letra; Palavras e
ilustrações; Metáfora; Associação de ideias. Denotação e Conotação; Eufemismo; Hipérbole; Ironia;
Prosopopeia; Catacrese; Paradoxo; Metonímia; Elipse; Pleonasmo; Silepse; Antítese; Sinestesia; Vícios de
Linguagem. ANÁLISE, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Tipos de Comunicação: Descrição;
Narração; Dissertação; Tipos de Discurso; Coesão Textual.
LEGISLAÇÃO:
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil – 1988.
_____. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança do Adolescente – ECA.
_____. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB.
_____. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei no 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos
das Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de
2004; e dá outras providências.
_____. Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014 - Plano Nacional de Educação - PNE
_____. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência/Estatuto da Pessoa com Deficiência.
_____. Resolução CNE/CP Nº 1, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (anexo o
Parecer CNE/CP nº 3/2004).
_____. Resolução CNE/CEB Nº 4, de 13 de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica (anexo o Parecer CNE/CEB nº 7/2010).
_____. Resolução CNE/CP Nº 1, de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em
Direitos Humanos (anexo o Parecer CNE/CP nº 8/2012).
_____. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação
inclusiva. Brasília, MEC/SEESP, 2008.
Decreto nº 6.003 de 28 de dezembro de 2006. Regulamenta a arrecadação, a fiscalização e a cobrança da
contribuição social do salário-educação, a que se referem o art. 212, § 5o, da Constituição, e as Leis nos 9.424,
de 24 de dezembro de 1996, e 9.766, de 18 de dezembro de 1998, e dá outras providências.
Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007. Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, regulamenta a Lei nº 11.494, de 20
de junho de 2007, e dá outras providências.
Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional
especializado e dá outras providências.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS:
Formação Continuada de professores; Fundamentos da educação; Pensadores da Educação; principais Teorias
Modernas da Educação; Desenvolvimento da Educação; Processo do Trabalho Pedagógico Coletivo; Processo
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Construtivista de Escolarização; Competências e Saberes para a Educação e para o Ensinar; Processo Sócio
Histórico da Aprendizagem e Desenvolvimento; Saberes voltados para o desenvolvimento das dimensões
cognitivas, afetivas, sociais e culturais; Escola inclusiva como espaço de acolhimento, de aprendizagem e de
socialização; A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das demandas sociais, das
características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais; O trabalho coletivo como fator de
aperfeiçoamento da prática docente; O papel do professor na integração escola-família; A relação professoraluno: construção de valores éticos e desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis;
Diferenças individuais: fatores determinantes e capacidade mentais; Desenvolvimento da Inteligência; Estágios
do desenvolvimento da aprendizagem; O processo de Socialização; O desenvolvimento dos conceitos científicos
da educação; O pensamento e palavra; Princípios e fundamentos dos referenciais curriculares; Concepção de
educação e escola; Função social da escola e compromisso social do educador; Ética no trabalho docente;
Currículo e educação: currículo e projeto político-pedagógico: espaço físico, a linguagem, o conhecimento e o
lúdico na pedagogia; Planejamento e avaliação; Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento;
Tendências teóricas e metodológicas na educação.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos. Campinas, Ed. Papirus, 2005.
BEISIEGEL, Celso de Rui. Paulo Freire. – Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.
BOLORINO, Eliana. Educação e Serviço Social: elo para a construção da cidadania. São Paulo: Editora Unesp,
2012. SciELO - Editora UNESP. Edição do Kindle.
CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. A “era das diretrizes”: a disputa pelo projeto de educação dos mais pobres.
Revista Brasileira de Educação v. 17 n. 49 jan.-abr. 2012.
CECCON, Claudia [et al.]. Conflitos na escola: modos de transformar: dicas para refletir e exemplos de como
lidar. – São Paulo: CECIP: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009.
CHAKUR, CRSL. A desconstrução do construtivismo na educação: crenças e equívocos de professores, autores e
críticos [online]. São Paulo: Editora UNESP, 2015.
Métodos Quantitativos– Pesquisa Operacional - Volume 1
CHAKUR, Cilene Ribeiro de Sá Leite. A desconstrução do construtivismo na educação: crenças e equívocos de
professores, autores e críticos. SciELO - Editora UNESP. Edição do Kindle.
CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos. – 15ª ed. –
Cortez Editora.
COSENZA, Ramon M. Neurociência e educação: como o cérebro aprende. – Porto Alegre: Artmed, 2014. Edição
do Kindle.
CRUZ, Ana Cristina Juvenal da (Org); REIS, Monique Priscila de Abreu.
SOUZA, Edlaine Fernanda Aragon de. Metodologias de trabalho em educação das relações étnico-raciais. - Assis:
Triunfal Gráfica e Editora, 2016.
DANTAS, Heloysa; OLIVEIRA, Marta Kohl de; TAILLE, Yves de La. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas
em discussão. – 27ª ed. – São Paulo: Summus, 2016.
DOURADO, Luiz Fernando (Coordenador); OLIVEIRA, João Ferreira de; SANTOS, Catarina de Almeida. A
qualidade da educação: conceitos e definições. – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, 2007.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra,
1997.
FONTE, Paty. Pedagogia de projetos: ano letivo sem mesmice. – Rio de Janeiro: Wak Editora, 2014.
GRATIOT-ALFANDÉRY, Hélène. Henri Wallon. Tradução e organização: Patrícia Junqueira. – Recife: Fundação
Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.
HAMELINE, Daniel. Édouard Claparède. – Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.
HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora - uma prática em construção da pré-escola à universidade. – 33ª ed.
- Porto Alegre: Mediação, 2014.
JÚNIOR, Claudio Roberto Ribeiro. O desafio de ser um professor reflexivo no século XXI. – Sorocaba, 2015.
KARNAL, Leandro. Conversas com um jovem professor. – São Paulo: Contexto, 2012.
Página 36 de 65

LEGRAND, Louis. Célestin Freinet. Tradução e organização: José Gabriel Perissé. – Recife: Fundação Joaquim
Nabuco, Editora Massangana, 2010.
LEONE, Naiara Mendonça. A inserção no exercício da docência: necessidades formativas de professores em seus
anos iniciais. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012.
LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. - Porto Alegre: Artmed, 2002.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. – 2ª ed. – São Paulo: Cortez, 2013.
LISBOA, Marcia. Jogos para uma aprendizagem significativa: com música, teatro, dança, artes visuais e
movimento: valorizando as múltiplas inteligências. – Rio de Janeiro: Wak Editora, 2013.
LORDÊLO, José Albertino Carvalho; DAZZANI, Maria Virgínia (org.). Avaliação educacional: desatando e reatando
nós. – Salvador: EDUFBA, 2009.
MARQUES, Luciana Rosa. A descentralização da gestão escolar e a formação de uma cultura democrática nas
escolas públicas. – Recife: O autor, 2005.
MARTINS, LM., and DUARTE, N., orgs. Formação de professores: limites contemporâneos e alternativas
necessárias. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. SciELO. Edição do Kindle.
OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky. Aprendizado e desenvolvimento: Um processo sócio-histórico. Série
Pensamento e Ação no Magistério. São Paulo, Editora Scipione, 1997.
PERRENOUD, Philip. As competências para ensinar no século XXI: a formação dos professores e o desafio da
avaliação. – Porto Alegre: Artmed Editora, 2002.
PIMENTEL M. G. Professor em construção. Campinas: Papirus, 1996.
SILVA, Antonio Fernando Gouvêa. A busca do tema gerador na práxis da educação Popular. – Curitiba: Editora
Gráfica Popular, 2007.
SILVA, M. Complexidade da formação de professores: saberes teóricos e saberes práticos [online]. São Paulo:
Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009.
Silva, Marilda da. Complexidade da formação de professores: saberes teóricos e saberes práticos. SciELO Editora UNESP. Edição do Kindle.
VALLE, Tânia Gracy Martins do; MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi (org.). Aprendizagem e comportamento humano.
– São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.
VALDEMARIN, Vera Teresa (org.). Pesquisa em educação: método e modos de fazer. – São Paulo: Cultura
Acadêmica, 2010.
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. (In)Disciplina: Construção da Disciplina Consciente e Interativa em Sala de
Aula e na Escola. São Paulo: Libertad, 1994.
VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico –
elementos metodológicos para elaboração e realização. – 24ª ed. – São Paulo: Libertad Editora, 2014.
VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Pensamento e Linguagem. – 4ª ed. – São Paulo: Martins Fontes, 2008.
WEISZ, Telma – O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. - 1ª ed. – São Paulo: Ática, 2011.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 602 - PROFESSOR MUNICIPAL II – ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS:
ADMINISTRAÇÃO: Natureza e evolução do conhecimento administrativo. Administração departamental –
Financeiro, Recursos Humanos, Comercial/Marketing. Processos gerenciais e as relações com os fatores
humano, tecnológico e econômico. Qualidade total. Burocracia. Gestão por processo. Benchmarking. O macroambiente das organizações. Planejamento das organizações: estratégico, tático e operacional. Estratégia
competitiva. Estrutura das decisões empresariais. Sinergia e potencialidade. Produtividade. Eficiência. Eficácia.
Efetividade. Responsabilidade corporativa. Estruturas organizacionais: gerenciamento e flexibilidade.
Gerenciamento do processo de tomada de decisão. Modelos de gestão: contextualização, abordagens, novas
construções organizacionais. Modelo organizacional celular. Fundamentos do design organizacional.
Adhocracia. Organização e Métodos: fluxos e otimização. Comportamento organizacional. Cultura, criatividade
e inovação organizacional. Comunicação. Estilos gerenciais. Liderança situacional. Percepção interpessoal.
Gestão de pessoas. Gestão de competências. Motivação. Administração participativa. Desenvolvimento de
equipes. Gestão de conflitos. Gestão de mudanças organizacionais. Enfoque sistêmico e por processos das
organizações. Gestão da informação. Desenvolvimento do sistema de informação. Gestão do conhecimento. As
mudanças na tecnologia da informação e o impacto nas organizações. Integração da dimensão tecnológica com
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a dimensão política e organizacional. Administração pública: estrutura e funcionamento, controles, indicadores
de produtividade. Tendências de modernização e novos modelos de gestão da administração pública. Aspectos
sociais, econômicos e políticos que condicionam a administração pública.
CONTABILIDADE / ANÁLISE DE BALANÇOS: Contabilidade: Princípios fundamentais da Contabilidade Pública;
conceituação, objetivos, campo de atuação e usuários da informação contábil. Elementos Fundamentais para
Análise Financeira: Objetivos da análise de Balanço Patrimonial; etapas das técnicas de análise de Balanço
Patrimonial; metodologias de análise. Estrutura das Demonstrações Contábeis Financeiras. A interpretação das
demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das
Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido. Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados. Características da informação contábil.
Componentes do patrimônio: ativo, passivo e patrimônio líquido. Giro do ativo, Margem Líquida; Rentabilidade
do ativo; Variação do patrimônio líquido: receita, despesa, resultado. Lançamentos contábeis.
DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública. Conceito. Estrutura legal dos Órgãos Públicos. Natureza e
fins da administração. Agentes da Administração. Princípios básicos da Administração: legalidade, moralidade,
impessoalidade, finalidade, publicidade, eficiência. Poderes e deveres do administrador público. Poderes
Administrativos: poder vinculado e poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder
regulamentar, poder de polícia. Atos Administrativos. Conceitos e requisitos. Classificação. Espécies. Validade.
Formalidade. Motivação. Revogação. Anulação. Modificação. Extinção. Controle de Legalidade. Contratos
Administrativos. Alteração unilateral e bilateral. Equilíbrio financeiro. Cláusulas exorbitantes. Modalidades de
contratos. Extinção, prorrogação e renovação. Inexecução. Revisão, rescisão e suspensão. Licitação (Lei nº
8.666/93) - Finalidade, princípios e objeto da licitação. Serviços Públicos. Conceito. Classificação.
Regulamentação e Controle. Requisitos do serviço e direitos do usuário. Competência para prestar o serviço.
Formas e meios de prestação do serviço. Organização Administrativa: Administração direta e indireta. Agências
executivas e reguladoras. Servidores públicos. Classificação e Regime Jurídico. Normas constitucionais sobre o
regime jurídico dos servidores estatais. Cargos públicos. Provimento em cargo público. Direitos e vantagens dos
servidores públicos. Deveres e responsabilidades. Sindicância e processo administrativo. Os direitos do
administrado. Comparação entre o controle administrativo e judiciário. Princípios básicos da defesa
administrativa do contribuinte. Processo Administrativo. A responsabilidade civil do Estado. Infrações da ordem
econômica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 603 - PROFESSOR MUNICIPAL II – ARTE:
Aspectos conceituais do ensino da arte; Arte como expressão; Arte como linguagem e arte como área de
conhecimento. Abordagens metodológicas do ensino da arte. Contextualização, reflexão e fazer artístico. Artes
visuais e percepção visual. História da arte; movimentos artísticos; originalidade e continuidade. Elementos
formais das Artes Visuais; da Dança; da Música e do Teatro. O Ensino da Arte e a Estética. A construção do
conhecimento em arte. Contextualização da formação profissional do professor. Análise da função do professor
de arte diante de uma proposta de educação inclusiva. Teorias e concepções de Arte: do pensamento antigo ao
pós-moderno. As dimensões da Arte e suas principais articulações. Elementos básicos das composições
artísticas (coreográficas, teatrais, musicais, visuais, audiovisuais) e suas gramáticas articuladoras. Das origens
da Dança, do Teatro, da Música e das Artes Visuais à contemporaneidade. Características, produções e
produtores dos principais períodos, escolas, movimentos e tendências no Brasil e no mundo. O conhecimento
Arte no currículo escolar: razões e finalidades. Ensino da Artes no Ensino Fundamental. A metodologia do ensino
de Arte. O desenvolvimento expressivo nas diferentes áreas artísticas e suas relações com o desenvolvimento
biológico, afetivo, cognitivo e sociocultural do ser humano. As diferentes linguagens artísticas e a educação.
Aplicação didática e prática dos seguintes referenciais: Arte - área de conhecimento, Arte - Linguagem, Arte e
Educação. Os estilos artísticos ocidentais e seus condicionantes históricos: As artes plásticas no Mundo Clássico.
Grécia e Roma, Arte e religiosidade na Europa Medieval, As artes na Época do Renascimento, Do Barroco ao
Romantismo. Europa e América Colonial, As artes plásticas no Brasil Imperial. As artes na Modernidade: Os
movimentos de vanguarda. Do Impressionismo à Arte Computacional, Movimentos de vanguarda no Brasil. Do
Modernismo ao Tropicalismo, A música popular brasileira. Da Jovem Guarda aos dias atuais, O cinema no Brasil.
Do Cinema Novo aos nossos dias, Arte e Meios de Comunicação de Massas no Mundo Contemporâneo.
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SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
BARBOSA, Ana Mãe. Teoria e Prática da Educação Artística. São Paulo: Cultrix, 1978.
BRASIL. MEC. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais - Vol. Educação Artística.
Brasília. MEC/SEF, 1997.
FISCHER, Ernest. A Necessidade da Arte. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 3ª Edição, 1971.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia - Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra,
1997.
_____. Pedagogia do Oprimido. Edição: 40. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa
na prática. Porto Alegre: Artmed, 2007.
HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura Visual, Mudança Educativa e Projeto de Trabalho. Porto Alegre: Artmed, 2000.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
IMBERNÓN, Francisco. (Org.). A Educação no século XXI. Porto Alegre: Artmed, 2000.
LERNER, Delia. Ler e Escrever na escola - o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem. Editora Inter Alia - São Paulo, 2007.
LURIA, Leontilo, Vygotsky e outros. Psicologia e Pedagogia. Editora Centauro, 2007.
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. (Org.). Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
MARQUES, Isabel A. Dançando na Escola. Editora Cortez. 4ª Edição, 1997.
MOREIRA, Antonio Flávio B. (Org.). Currículo: Questões Atuais. Editora Papirus, 2003.
OSINSKI, Dulce R. B. Arte Histórica e Ensino: Uma Trajetória. 2ª Edição. São Paulo, Cortez, 2002.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PIAGET, VYGOTSKY E WALLON: Teorias Psicogenéticas em Discussão. Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira,
Heloísa Dantas. São Paulo: Summus, 1992.
PILLAR, Analice Dutra (org.). A Educação do Olhar: no ensino das artes. Editora Mediação, 1999.
PIZANI, Alicia P. De; Pimentel, Magali M. de; Zunino, Delia Lerner. Compreensão da leitura e expressão escrita.
(Capítulos: “As atividades pedagógicas”; “O objeto de conhecimento: a linguagem escrita e a sua função social”).
Porto Alegre: Editora Artmed, 1998.
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
SEBER, M. G. Construção da inteligência pela criança. São Paulo: Scipione, 2002.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 604 - PROFESSOR MUNICIPAL II – CIÊNCIAS:
A interdisciplinaridade e a contextualização no ensino de Ciências. Papel do professor e papel do aluno no
processo de ensino e aprendizagem. O papel e a importância da experimentação e do estudo do meio no ensino
de Ciências. Como as Ciências Naturais evoluíram através dos tempos. Ciclos biogeoquímicos - água, nitrogênio,
oxigênio e carbono na biosfera. Desenvolvimento sustentado - relações entre ecologia, economia e educação
ambiental. Relações entre tipos de poluição, ecossistemas urbanos, energia e meio ambiente. Elementos
químicos - usos tecnológicos e papel que desempenham na nutrição e saúde humana. Transformações físicas e
químicas das substâncias. O corpo humano - importância e funções do esqueleto, sistema nervoso e sistema
circulatório. Os órgãos do sentido - audição, visão, paladar e olfato. A física e o cotidiano - noções sobre
mecânica (distância, velocidade, movimento, aceleração). Termologia, óptica e eletricidade. Aspectos
metodológicos do Ensino de Ciências. Seres vivos, classificação, suas necessidades, funções e relações com a
natureza. Terra: sistema solar, elementos da natureza, solo, subsolo, o universo, evolução, energia, ciclos da
vida, ecologia, interferência dos seres humanos nos ecossistemas, características anatômicas e filosóficas do
ser humano: aspectos básicos na organização e fisiologia dos aparelhos digestivos, circulatórios, respiratórios,
excretar, venoso, endócrino, reprodutor e locomotor. A transmissão da vida -herança biológica, a
hereditariedade e o meio ambiente, pesca e caça predatória, desmatamento, poluição da água, do ar, do solo.
A questão do lixo. Cadeia alimentar, sistema de comunicação. As invenções e sua relação com a natureza.
Benefícios e riscos. Estrutura Celular (Citologia). Evolução dos seres vivos. Reino Vegetal: Funções vitais das
plantas. Estudos de Briófitas, Pteridófitas, Giminospermas e Angiospermas. Reino Animal: características gerais,
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reprodução, nutrição, locomoção e coordenação de Poríferos, Cnidários, Artrópodes, Moluscos, Equinodermos,
Nematelmintos, Platelmintos, Anelídeos e Cordados. Epidemiologia e Bioestatística: História Natural e
Prevenção de Doenças, Indicadores de Saúde / Medidas de Saúde Coletiva, Distribuição das Doenças no Espaço
e no Tempo, Vigilância Epidemiológica, Análise Exploratória de Dados, Produção, Ambiente e Saúde: Aspectos
Históricos da Patologia do Trabalho, Processo e Organização do Trabalho, Saúde e Ambiente, A investigação da
Relação entre Saúde e Trabalho, Legislação referente Saúde e Trabalho, O Manejo dos Agravos à Saúde
Relacionados com o Trabalho, Higiene e Toxicologia Ocupacional. Noções Elementares de Saúde: Conceitos:
saúde-doença. Nutrição: necessidades alimentares. A dinâmica das doenças infecciosas: epidemia-endemia.
Doenças parasitárias no homem: viroses, protozoonoses e verminoses. A saúde e o consumo de drogas.
Principais doenças sexualmente transmissíveis.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
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FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Edição: 40. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa
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HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
IMBERNÓN, Francisco. (Org.). A Educação no século XXI. Porto Alegre: Artmed, 2000.
KRASILCHIK, Myriam. O Professor e o Currículo das Ciências. São Paulo: Epu& Edusp, 1987.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem. Editora Inter Alia - São Paulo, 2007.
LURIA, Leontilo, Vygotsky e outros. Psicologia e Pedagogia. Editora Centauro, 2007.
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. (Org.). Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. (In)Disciplina: Construção da Disciplina Consciente e Interativa em Sala de
Aula e na Escola. São Paulo: Libertad, 1994.
MORIN, E. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez, 2000.
MOREIRA, Antonio Flávio B. (Org.). Currículo: Questões Atuais. Editora Papirus, 2003.
OFÍCIO DE PROFESSOR. Aprender mais para ensinar melhor -Fundação Vitor Civita, Editora Abril, 2002.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PIAGET, VYGOTSKY E WALLON: Teorias Psicogenéticas em Discussão. Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira,
Heloísa Dantas. São Paulo: Summus, 1992.
PIZANI, Alicia P. De; Pimentel, Magali M. de; Zunino, Delia Lerner. Compreensão da leitura e expressão escrita.
(Capítulos: “As atividades pedagógicas”; “O objeto de conhecimento: a linguagem escrita e a sua função social”).
Porto Alegre: Editora Artmed, 1998.
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
SEBER, M. G. Construção da inteligência pela criança. São Paulo: Scipione, 2002.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
WEISSMANN, Hilda (org.). Didática das Ciências Naturais: Contribuições e Reflexões. Porto Alegre: ArtMed,
1998.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 605 - PROFESSOR MUNICIPAL II – CONTABILIDADE:
I - CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO: 1. Legislação Básica: Normas Brasileiras de Contabilidade
aplicadas ao setor público editadas pelo CFC (NBCT 16), Lei Federal nº 4.320/64. Orientações Estratégicas para
a Contabilidade Aplicada ao Setor Público no Brasil editadas pelo CFC. 2. Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (MCASP) editado pela STN, 4ª edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº1, de 20 de junho 2011. 3.
Procedimentos contábeis orçamentários: 3.1. Princípios Orçamentários; 3.2. Receita Orçamentária: conceito,
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classificações da receita orçamentária, reconhecimento da receita orçamentária, relacionamento do regime
contábil com o orçamentário, procedimentos contábeis referentes à receita orçamentária. 3.3. Despesa
Orçamentária: conceito, classificações da despesa orçamentária, créditos orçamentários iniciais e adicionais,
reconhecimento da despesa orçamentária, relacionamento do regime contábil com o orçamentário,
procedimentos contábeis referentes à despesa orçamentária, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores,
suprimento de fundos. 3.4. Fonte/Destinação de recursos: conceito, mecanismo de utilização da
fonte/destinação de recursos. 4. Procedimentos contábeis patrimoniais:4.1. Princípios de Contabilidade; 4.2.
Composição do patrimônio público: Patrimônio Público, ativo, passivo (relação entre passivo exigível e as etapas
da execução orçamentária), patrimônio líquido; 4.3. Variações Patrimoniais: Qualitativas, Quantitativas,
realização da variação patrimonial, resultado patrimonial; 4.4. Mensuração de ativos e passivos: Conceitos,
avaliação e mensuração, investimentos permanentes, imobilizado, intangível; 4.5. Ativo imobilizado; 4.6. Ativo
Intangível; 4.7. Ajuste de Valor Patrimonial, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão;
4.8. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; 4.9. Sistema de custos. 5. Procedimentos contábeis
específicos: 5.1. Fundeb; 5.2. Parcerias Público-Privadas; 5.3. Regime próprio de previdência social; 5.4. Dívida
ativa. 6. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): 6.1. Conceito, objetivo, conta contábil, teoria das
contas; 6.2 Aspectos gerais do PCASP; 6.3. Sistema Contábil; 6.4. Registro Contábil; 6.5 Composição do
patrimônio público; 6.6. Estrutura do PCASP; 6.7. Lançamentos contábeis típicos; 7. Demonstrações Contábeis
Aplicadas ao Setor Público: 7.1. Balanço orçamentário; 7.2. Balanço financeiro; 7.3. Demonstração das variações
patrimoniais; 7.4. Balanço patrimonial; 7.5 Demonstração do fluxo de caixa; 7.6. Demonstração do resultado
econômico; 7.7. Demonstração das mutações do patrimônio líquido; 7.7. Notas explicativas; 6.8. Consolidação
das demonstrações contábeis. 8. Consórcios Públicos. Portaria nº72, de 01 de fevereiro de 2012. Manuseio do
Sistema AUDESP – Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo.
II - RESPONSABILIDADE FISCAL: 1. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF), alterada pela Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009: principais conceitos, princípios e
objetivos - equilíbrio fiscal intertemporal e transparência.
2. Origens nacionais e internacionais. 3. Variáveis-chave: metas fiscais, riscos fiscais, renúncia de receita,
despesa obrigatória de caráter continuado, despesa com pessoal, dívida e endividamento, restos a pagar e
disponibilidade de caixa. 4. Abrangência de aplicação e o conceito de empresa estatal dependente. 5.
Planejamento e Gestão Fiscal Responsável. 6. Receita Corrente Líquida. 7. Regras para a Receita e a Despesa. 8.
Limites para Despesas com Pessoal, Regra de ouro, Dívida Consolidada Líquida, Operações de Crédito,
Garantias, Antecipação de Receita Orçamentária – ARO (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e
Resoluções do Senado Federal nº 40, de 20 de dezembro de 2001, nº 43, de 21 de dezembro de 2001, e nº 48,
de 21 de dezembro de 2007. 9. Limites constitucionais e legais de gastos com a Educação e Saúde. Lei
Complementar nº141, de 13 de janeiro de 2012. 9. Transferências voluntárias. 10. Destinação de recursos
públicos ao setor privado. 11. Gestão patrimonial. 12. Transparência, Controle e Fiscalização. 13. Restrições
institucionais (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000) e Sanções Pessoais (Lei 10.028, de 19 de
outubro de 2000). 14. Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF (Portaria n.º 407, de 20 de junho de 2011, que
aprova a 4.ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF): Parte I - Anexo de Riscos Fiscais; Parte II Anexo de Metas Fiscais; PARTE III - Relatório Resumido da Execução Orçamentária; Parte VI - Relatório de
Gestão Fiscal. 15. Normas de padrão mínimo de qualidade do sistema integrado de administração financeira e
controle (Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010 e Portaria MF nº 548, de 22 de novembro de 2010).
III - ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: 1. Orçamento Público: conceitos, princípios
orçamentários e características do orçamento tradicional, do orçamento de base zero, do orçamento de
desempenho e do orçamento-programa. Regra de ouro. 2. Instrumentos de Planejamento: Plano Plurianual PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA. 3. Classificação da receita e da
despesa orçamentária brasileira. 4. Execução da receita e da despesa orçamentária. 5. Estágios da Receita e da
Despesa Orçamentária. 6. Estrutura programática adotada no setor público brasileiro. 7. Ciclo Orçamentário. 8.
Créditos Adicionais. 10. Programação Orçamentária e Financeira. Elaboração da Programação Financeira.
Contingenciamento. Limite de Empenho e de Movimentação Financeira. 11. Restos a Pagar. Pagamento de
Restos a Pagar. Despesas de Exercícios Anteriores. 12. Noções de Licitações e Contratos na Administração
Pública – Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Licitações, Modalidades, Dispensa, Inexigibilidade. 13.
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Sistema Tributário Nacional. Orçamento Na Constituição de 1988. 14. Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964.
IV - CONTABILIDADE GERAL: 1. Princípios de Contabilidade (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade
pela Resolução CFC n.º 750/1993 e alterações). O processo de convergência da contabilidade brasileira aos
padrões internacionais de contabilidade. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 2. Patrimônio:
Componentes Patrimoniais: Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido). Equação Fundamental do
Patrimônio. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Apuração de resultados. Sistema de contas;
Plano de contas, sistema de partidas dobradas. Origens e aplicações dos recursos. 3. Balanço patrimonial:
conceito, forma de apresentação, elaboração e análise. 4. Demonstração do Resultado do Exercício: conceito,
forma de apresentação e elaboração e análise.
5. Demonstração do Fluxo de Caixa: métodos e forma de apresentação. Elaboração e análise. 6. Demonstração
de Mutações do Patrimônio Líquido: conceito, forma de apresentação e elaboração e análise. 7. Demonstração
do Valor Adicionado - DVA: conceito, forma de apresentação e elaboração e análise. 8. Legislação Societária:
Lei nº 6.404/76, com as alterações das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, e legislação complementar.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 606 PROFESSOR MUNICIPAL II – DEFICIÊNCIA AUDITIVA:
Objetivos Gerais; Conteúdos; Aprender e Ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História,
Geografia, Arte, e Educação Física; Temas Transversais e Ética, Meio Ambiente e Saúde, Pluralidade Cultural e
Orientação Sexual; Avaliação; Atuação Prática do Professor; Fatores de Crescimento; O desenvolvimento das
potencialidades físicas e intelectuais; A ajuda na aquisição da estabilidade emocional; O desenvolvimento das
possibilidades de comunicação; A redução das limitações provocadas pela deficiência; O apoio na inserção
familiar, escolar e social de crianças e jovens deficientes; O desenvolvimento da independência a todos os níveis
em que se possa processar; A preparação para uma adequada formação profissional e integração na vida ativa;
Repensando a deficiência à luz de novos pressupostos; O contexto psicológico; O Clima sócio-afetivo. Ensino de
Alunos com Deficiência Auditiva. Conhecimentos sobre Educação Inclusiva. Conhecimento em LIBRAS.
SUGESTÃO BIBLIOGRAFICA:
CARVALHO, Rosita Edler. A Nova LDB e a Educação Especial. Rio de Janeiro: WVA, 2009.
LEI 10436 – de 24/04/2002 – Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras.
MAZZOTTA, M. J. da S. – Educação Escolar: comum ou especial? 1ª ed. São Paulo: Pioneira, 1987.
MAZZOTTA, M. J. da S. – Fundamentos de Educação Especial. São Paulo: Pioneira, 1997.
MAZZOTTA, Marcos J.S. Educação Especial no Brasil. Editora Cortez, 2001
MOURA, Maria Cecilia de. O Surdo_ Caminhos para uma Nova Identidade. Revinter, 2000
PEREIRA, de Carvalho Rachel. Surdez - Aquisição de Linguagem e Inclusão Social. 1ª Ed..Editora: Revinter, 2008.
SILVA, M.P.M. A Construção de Sentidos na Escrita do Aluno Surdo. São Paulo: Plexus Editora, 2001.
SILVA, S. & VIZIM, M. Educação Especial – múltiplas leituras, diferentes significados. Campinas: Mercado das
Letras, 2001.
SKLIAR, Carlos (org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre, Editora Mediação, 1998.
SOARES, Maria Aparecida – A Educação do Surdo no Brasil – Campinas, Editora Autores Associados, EDUSF,
1999.
STAINBACK, S. e outros. A inclusão e o desenvolvimento de uma auto-identidade positiva em pessoa com
deficiências. in: STAINBACK, S e outros. Inclusão: um guia para educadores. Artmed, 1999.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 607 - PROFESSOR MUNICIPAL II - DEFICIÊNCIA MENTAL:
Objetivos Gerais; Conteúdos; Aprender e Ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História,
Geografia, Arte, e Educação Física; Temas Transversais e Ética, Meio Ambiente e Saúde, Pluralidade Cultural e
Orientação Sexual; Avaliação; Atuação Prática do Professor; Fatores de Crescimento; O desenvolvimento das
potencialidades físicas e intelectuais; A ajuda na aquisição da estabilidade emocional; O desenvolvimento das
possibilidades de comunicação; A redução das limitações provocadas pela deficiência; O apoio na inserção
familiar, escolar e social de crianças e jovens deficientes; O desenvolvimento da independência a todos os níveis
em que se possa processar; A preparação para uma adequada formação profissional e integração na vida ativa;
Repensando a deficiência à luz de novos pressupostos; O contexto psicológico; O Clima sócio-afetivo.
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SUGESTÃO BIBLIOGRAFICA:
ASSUMPÇÃO, Francisco B., Sprovieri, Maria Helena. Introdução ao Estudo da Deficiência Mental. 1ª ed.
Memnon, 2000.
CARVALHO, Rosita Edler. A Nova LDB e a Educação Especial. Rio de Janeiro: WVA, 2009.
CECCIM, R. B. Exclusão e alternativa: de uma nota de imprensa a uma nota sobre a deficiência mental. in
SKLIAR,C. (org). Educação e exclusão. Ed. Mediação, 1997.
KIRK, S.A e GALLAGHER, J.J. Educação da criança excepcional. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
MAZZOTTA, M. J. da S. – Educação Escolar: comum ou especial? 1ª ed. São Paulo: Pioneira, 1987.
MAZZOTTA, M. J. da S. – Fundamentos de Educação Especial. São Paulo: Pioneira, 1997.
MAZZOTTA, Marcos J.S. Educação Especial no Brasil. Editora Cortez, 2001
SILVA, S. & VIZIM, M. Educação Especial – múltiplas leituras, diferentes significados. Campinas: Mercado das
Letras, 2001.
STAINBACK, S. e outros. A inclusão e o desenvolvimento de uma auto-identidade positiva em pessoa com
deficiências. in: STAINBACK, S e outros. Inclusão: um guia para educadores. Artmed, 1999.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 608 - PROFESSOR MUNICIPAL II - DEFICIÊNCIA VISUAL:
Objetivos Gerais; Mediar e favorecer a aprendizagem dos conteúdos da sala de aula e atividades extra-classe
através do BRAILLE, SOROBAN Conteúdos; Aprender e Ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências
Naturais, História, Geografia, Arte, e Educação Física; Temas Transversais e Ética, Meio Ambiente e Saúde,
Pluralidade Cultural e Orientação Sexual; Avaliação; Atuação Prática do Professor; Fatores de Crescimento; O
desenvolvimento das potencialidades físicas e intelectuais; A ajuda na aquisição da estabilidade emocional; O
desenvolvimento das possibilidades de comunicação; A redução das limitações provocadas pelo ambiente; O
apoio na inserção familiar, escolar e social de crianças e jovens deficientes; O desenvolvimento da
independência a todos os níveis em que se possa processar; A preparação para uma adequada formação
profissional e inclusão na vida ativa; Repensando a deficiência à luz de novos pressupostos; O contexto
psicológico; O Clima sócio afetivo. Ensino de Alunos com Deficiência Visual. Conhecimentos sobre Educação
Inclusiva. Conhecimentos de BRAILLE.
SUGESTÃO BIBLIOGRAFICA:
CARVALHO, Rosita Edler. A Nova LDB e a Educação Especial. Rio de Janeiro: WVA, 2009.
COLELLO GASPARIAN M, Silvia. A Escola que não ensina escrever. São Paulo: Moderna, 2004.
MARTIN, M.B.; BUENO, S.T. Deficiência Visual. São Paulo: Livraria Santos Editora, 2003.
MAZZOTTA, M. J. da S. – Educação Escolar: comum ou especial? 1ª ed. São Paulo: Pioneira, 1987.
MAZZOTTA, M. J. da S. – Fundamentos de Educação Especial. São Paulo: Pioneira, 1997.
MAZZOTTA, Marcos J.S. Educação Especial no Brasil. Editora Cortez, 2001
MANTOAN EGLER, Maria Teresa, SANTOS DOS TEIXEIRA, Maria Terezinha. Atendimento Educacional
Especializado: Políticas Públicas e Gestão nos Municípios. São Paulo. Ed Moderna, n/d.
ORMELEZI, E.M. Os caminhos da Aquisição do Conhecimento e Cegueira: do universo do corpo ao universo
simbólico .273 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia e Educação). São Paulo: Universidade de São PauloFaculdade de Educação, 2000.
SÁ, E.D. de S.; CAMPOS; I.M. de; SILVA, M.B.C. S. Atendimento Educacional Especializado. São Paulo:
MEC/SEEP, 2007.
SALOMON, S.M. Deficiente Visual: um novo sentido de vida. Proposta pedagógica para a ampliação da visão
reduzida. São Paulo: LTr, 2000.
SARAMAGO, J. Ensaio sobre a Cegueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
SILVA, S. & VIZIM, M. Educação Especial – múltiplas leituras, diferentes significados. Campinas: Mercado das
Letras, 2001.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 609 - PROFESSOR MUNICIPAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA:
História da Educação Física; Educação Física, reprodução e mudança: elementos para uma prática libertadora e
democrática; A educação física no currículo da educação básica: significado e possibilidades; Desenvolvimento
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motor e desenvolvimento social: análise das tendências pedagógicas em Educação Física; Corpo e sociedade: a
cultura corporal enquanto construção social; Corporeidade na escola: as práticas corporais no contexto das
ações escolares; Esporte: dimensões educativas da competição no âmbito escolar; Educação Física, esporte e
lazer; Conhecimentos em esportes como voleibol, basquetebol, futebol, futsal, natação, handebol, atletismo;
Conhecimentos em jogos e brincadeiras; O movimento do ser humano nas dimensões filosófica, política,
histórica, sociocultural e biológica: sua importância e implicações pedagógicas. Interfaces e desdobramentos;
significados, contextualização e implicações; A Educação Física e a cidadania, inclusão e qualidade de vida; a
Educação Física e suas diferentes abordagens; o ensino e a aprendizagem em Educação Física; procedimentos
metodológicos e avaliatórios.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ADORNO, Camile. Arte da capoeira.
AHLERT, Alvori. Educação física escolar e cidadania. Revista Vidya, v. 24, nº 42, p. 47-60, jul./dez., 2004 - Santa
Maria, 2007.
AMBROSIO, Margareth de Paula et all. Jogos e brincadeiras: atletismo e ginástica – Caderno Pedagógico 1.
Governo do Estado de Minas Gerais.
ANDRADE, Márcia Siqueira de; BARTHOLOMEU, Daniel; MONTIEL, Maria. Perspectivas em aprendizagem
humana. – 1ª ed. – São Paulo: Memmon Edições Científicas, 2014.
ANJOS, Eliane Dantas dos. Glossário terminológico ilustrado de movimentos e golpes da capoeira: um estudo
término-linguístico. Universidade de São Paulo, 2003.
BARBOSA DO NASCIMENTO, Paulo Rogério; Almeida, Luciano de. A tematização das lutas na Educação Física
Escolar: restrições e possibilidades Movimento, vol. 13, núm. 3, 2007.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Capítulos: 1 e 2 (páginas 7 a 32); Capítulo 4 (página 211 a 238).
______. Ministério da Educação. Saberes e Práticas da Inclusão - Ensino Fundamental. Documentos disponíveis
em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12656%3Asaberes-e-praticasda-inclusao-ensino-fundamental&catid=192%3Aseesp-esducacao-especial&Itemid=860
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos:
apresentação dos temas transversais. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: Ed. Física. Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: Introdução aos parâmetros curriculares nacionais. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física no Brasil: a história que não se conta. Campinas: Papirus, 1991.
CEREGATTO, Luciana. Os saberes da experiência discente na Educação Física. São Paulo: Cultura Acadêmica,
2012.
CRUZ, Ana Cristina Juvenal da (Org); REIS, Monique Priscila de Abreu; SOUZA, Edlaine Fernanda Aragon de.
Metodologias de trabalho em educação das relações étnico-raciais. - Assis: Triunfal Gráfica e Editora, 2016.
DANGELO e FATTINI. Anatomia humana básica. – 2ª ed. – Editora Atheneu.
DAÓLIO, Jocimar. Da cultura do corpo. Campinas: Papirus, 1998.
DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física na escola: questões e reflexões. – 1ª ed. – Editora Guanabara Koogan,
2003.
HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. Editora Perspectiva.
GEOFFROY, Christophe. Alongamento para todos: quando? Como? Por quê?. Editora Manole.
LE BOULCH, Jean. Educação psicomotora: psicocinética na idade escolar. – Porto Alegre: Artmed, 1987.
LEHMAN, Linda Faye et all. Avaliação Neurológica Simplificada. Belo Horizonte: ALM International, 1997.
MARCELINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. – Campinas, SP: Papirus, 1987.
MARCO, Ademir de (Org.). Educação física: Cultura e sociedade. – Campinas, SP: Papirus, 2006.
MATTHIESEN, Sara Quenzer. Jogos de mesa adaptados ao ensino do atletismo na escola: passo a passo. – São
Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual Paulista, Pró-reitora de Graduação, 2013.
PANZIERA, Cristina [at al]. Educação física inclusiva: diferentes olhares sobre a inclusão social através da
educação física e do esporte. – Porto Alegre: Editora Universitária. Metodista IPA, 2016.
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PONTES JUNIOR, José Airton de Freitas (Organizador). Conhecimentos do professor de educação física escolar.
– Fortaleza, CE: EdUECE, 2017.
RENGEL, Lenira Peral; SCHAFFNER, Carmen Paternostro; OLIVEIRA, Eduardo. Dança, Corpo e
Contemporaneidade. Salvador: UFBA, Escola de Dança, 2016
SÃO PAULO. Currículo do Estado de São Paulo: Educação Física /Coord. Maria Inês Fini. – São Paulo: SEE, 2008.
SANTOS, Rosirene Campêlo dos [et al]. Dança e inclusão no contexto escolar, um diálogo possível. Pensar a
Prática 6: 107-116, Jul./Jun. 2002-2003.
SILVA, Cláudio Silvério da. A educação Física adaptada: implicações curriculares e formação profissional; - São
Paulo: Cultura Acadêmica, 2012.
SOARES, Carmen Lucia et al. Metodologia do Ensino de Educação Física. – 1ª ed. - Cortez Editora. (Coleção
Magistério 2º grau. Série formação do professor).
SOUZA, Elizabeth Paoliello Machado de. Ginástica geral: Uma área do conhecimento da Educação Física.
Universidade Estadual de Campinas,
Faculdade de Educação Física, 1997.
SOUZA, Esther Vieira Brum de. O currículo, a pedagogia da alternância e os saberes docentes na educação física:
os desafios do processo de formação. – 1ª ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013.
TAVARES, Carlos Eduardo Moura. Didática aplicada à educação física. Governo do Estado do Ceará e
Universidade de Brasília, 2010.
TORTORA, Gerard J. Corpo Humano: Fundamentos de Anatomia e Fisiologia. – 4ª ed. – Artmed Editora.
GONZÁLEZ, Fernando Jaime; DARIDO, Suraya Cristina; OLIVEIRA, Amauri Aparecido Bássoli de. (org.). Ginástica,
dança e atividades circenses. – Maringá: Eduem, 2014. v. 3. (Práticas corporais e a organização do
conhecimento).
RENGEL, Lenira Peral; SCHAFFNER, Carmen Paternostro; OLIVEIRA, Eduardo. Dança, Corpo e
Contemporaneidade. Salvador: UFBA, Escola de Dança, 2016.
VILLARDI, Marina Lemos. A problematização em educação em Saúde: percepções dos professores tutores e
alunos. – 1ª ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 610 - PROFESSOR MUNICIPAL II – FILOSOFIA:
A Filosofia e suas origens na Grécia Antiga: o surgimento do pensamento filosófico, mito e logos, Filosofia e a
polis, as condições históricas e as relações com a filosofia nascente. Temas e áreas da Filosofia: Metafísica,
Ética, Política, Epistemologia, Teoria do Conhecimento, Lógica e Estética - os conceitos e delimitações das
respectivas áreas. Filosofia e Cultura: A estrutura da Ética - Virtude e Felicidade na antiguidade clássica,
Contextualismo e Universalismo, Escravidão e Democracia. Teologia - Fé e Razão, As provas da existência de
Deus, Filosofia Muçulmana e Cristã. Política - A fundação do Estado de Direito. Socialismo e Liberalismo,
Pluralismo e Totalitarismo. Modernidade e Secularização - Esfera pública e Esfera privada, Iluminismo,
Individualismo e Cidadania. Estética - O Belo e a Obra de arte, Apolíneo e Dionisíaco, Indústria Cultural.
Características do pensamento filosófico e sua relação com as ciências. A temática da razão: semelhanças e
diferenças entre a Filosofia e a Ciência. A sistematização do conhecimento filosófico. As atitudes que despertam
para o filosofar. A especificidade da reflexão filosófica. Períodos e questões da História da Filosofia. A articulação
entre os temas da Filosofia e a História da Filosofia. Filosofia Antiga: as indagações dos pré-socráticos - o
princípio da natureza e da origem. As idéias de Sócrates, Platão e Aristóteles. A maiêutica socrática. O
conhecimento e a indagação socrática. Platão: a teoria das idéias. A construção da cidade justa na "República".
Aristóteles: os princípios da metafísica, da ética e da política. Filosofias do período helenista: estoicismo e
epicurismo - as éticas helênicas e os modelos da vida feliz. A Patrística e a Escolástica: a filosofia do período
cristão desde a Antiguidade Tardia à Idade Média. As releituras de Platão e de Aristóteles, as relações entre Fé
e Razão, a questão do livre arbítrio. As sistematizações e especificidades da Patrística e da Escolástica.
Pensadores do período moderno (séculos XV a XVIII) e seus temas: o antropocentrismo, o humanismo, as
revoluções científicas, a emergência do indivíduo e do sujeito do conhecimento. Os procedimentos da razão. As
teorias políticas do período. Filósofos do período: Maquiavel, Morus, Erasmo, Montaigne, Bacon, Campanella,
Galileu, Hobbes, Descartes, Espinosa, Leibniz, Locke, Hume, Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Pensadores do
período contemporâneo (séculos XIX e XX) e seus temas. A temática da razão: relação entre a Razão e a
Natureza, entre a Razão e a Moral. As críticas à moral racionalista. A indagação sobre as técnicas. A noção de
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ideologia. A inserção das questões econômicas e sociais. Os questionamentos da filosofia da existência. A
linguagem e a comunicação. Filósofos do período: Kant, Hegel, Comte, Marx, Engels, Nietzsche, Husserl,
Benjamin, Heidegger, Sartre, Wittgenstein. O ensino de Filosofia e suas indagações na atualidade: a tradução
do saber filosófico para o aluno; as estratégias didáticas; a seleção de conteúdos; os objetivos da Filosofia no
ensino médio; a contribuição das aulas de Filosofia para o desenvolvimento do senso crítico. A Filosofia como
componente da área de Ciências Humanas no currículo do ensino médio. Filosofia, Razão e Linguagem: Lógica,
Indução, Dedução, Argumentação, O problema do conhecimento, Ceticismo, Racionalismo e Empirismo.
Paradigmas científicos e Falibilismo. A Linguagem e a Razão, Mito e Poesia, Saber e Poder, Razão instrumental
e Razão prática, O problema dos Universais, Realismo, Nominalismo, Conceitualismo.
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS:
ARANTES, Paulo e MUCHAIL, Salma T. (Org.). A Filosofia e seu ensino. Petrópolis: Vozes, 1995.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
BENJAMIN, W. A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução. In: BENJAMIN, W.; HORKHEIMER, M.;
ADORNO, T. W. e HABERMAS, J. Textos escolhidos. 2.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983. (Col. Os Pensadores).
CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da Filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles. São Paulo: Companhia das
Letras, 2002, v.1.
DESCARTES. Discurso do Método e Meditações. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
FAVARETTO, Celso. Sobre o ensino de Filosofia. Revista da Faculdade de Educação (USP), São Paulo, USP, v. 19,
nº 01, jan/jul, 1993. p. 97-102.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra,
1997.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Edição: 40. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
GALLO, Sílvio. A Filosofia no ensino médio e seu caráter interdisciplinar. Revista Sul Americana de Filosofia e
Educação, v.2, 2004.
GALLO, Sílvio; DANELON, Márcio e CORNELLI, Gabriele. (Org.). Ensino de Filosofia. teoria e prática. Ijuí: Unijui,
2004.
GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa
na prática. Porto Alegre: Artmed, 2007.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
KANT, E. Crítica da razão pura. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
KOHAN, W. O. (Org.). Filosofia: caminhos para seu ensino. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.
Letras, 1995.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LOCKE, J. Ensaio sobre o entendimento humano. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
LORIERI, Marcos e RIOS, Terezinha. Filosofia na Escola: o prazer da reflexão. São Paulo: Moderna, 2004.
LURIA, Leontilo, Vygotsky e outros. Psicologia e Pedagogia. Editora Centauro, 2007.
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. (Org.). Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
MAQUIAVEL. O Príncipe. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
MARCONDES, Danilo. Introdução à História da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2002.
MARÍAS, Julian. Introdução à Filosofia. 4. ed. São Paulo: Duas Cidades, 1985.
MARX, K. & ENGELS, F. A ideologia alemã. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
MATOS, Olgária. A filosofia e suas discretas esperanças. In: CATANI, Denice B. et al. (Org.). Docência, memória,
gênero: estudos sobre formação. São Paulo: Escrituras, 1997. p. 51-62.
MORE, T. A utopia. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
MORENTE, Manuel G. Fundamentos de Filosofia: lições preliminares. 8.ed. São Paulo: Mestre Jou, 1980.
NIETZSCHE. Obras Incompletas. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
NOVAES, Adauto (Org.). Ética. São Paulo: Companhia dasLetras, 2004.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
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PIAGET, VYGOTSKY E WALLON: Teorias Psicogenéticas em Discussão. Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira,
Heloísa Dantas. São Paulo: Summus, 1992.
PIOVESAN, A.; EIDT, C.; GARCIA, C.B.; HEUSER, E.M.D. e FRAGA, P.D. (Org.). Filosofia e ensino em debate. Ijuí:
UNIJUÍ, 2002.
PLATÃO. A República. S. Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
PLATÃO. Diálogos: Eutifron, Críton, Fédon e Apologia de Sócrates. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. História da Filosofia. São Paulo: Paulus, 1990. Volume I (Antiguidade e Idade
Média); Volume II (Do Humanismo a Kant); Volume III (Do Romantismo até Nossos Dias).
ROUSSEAU, J.J. O Contrato Social. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
SANTO AGOSTINHO. De magistro. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
SARTRE, J. P. O existencialismo é um humanismo. São Paulo: Nova Cultural. (Os Pensadores).
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
SAVIANI, D. Ética, educação e cidadania. PhiloS: Revista Brasileira de Filosofia de 1º. Grau, Florianópolis, ano 8,
nº 15, 1º semestre, 2001. p. 19-37.
SEBER, M. G. Construção da inteligência pela criança. São Paulo: Scipione, 2002.
SILVEIRA, Renê Trentin. O afastamento e o retorno da Filosofia do segundo grau no contexto pós 64. Proposições, Campinas, v. 5, n. 3, 1994. p. 77-91. Obras de Filosofia
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
WEFFORT, F. C. Os clássicos da política. 13. ed. São Paulo. Ática, 2000, 2 v.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 611 - PROFESSOR MUNICIPAL II – FÍSICA:
História, filosofia da ciência e evolução das ideias da Física: Epistemologia; Cosmologia antiga; Física de
Aristóteles; a Física medieval; as origens da mecânica e o mecanicismo; geocentrismo; Heliocentrismo; evolução
do conceito de calor e da Termodinâmica; a teoria eletromagnética de Maxwell e o conceito de campo; impasses
da física clássica; radioatividade e as origens da física moderna; a teoria da relatividade; a teoria quântica; Física
da matéria atômica e nuclear. Mecânica e Cinemática: Momento linear; centro de massa; leis de Newton;
gravitação universal; leis de Kepler; trabalho; energia e potência; Torque e momento angular; princípios de
conservação; movimento do corpo rígido; fluidos. Termodinâmica: Calor e temperatura; transporte de calor;
teoria cinética dos gases; leis da termodinâmica; energia interna; calor específico; processos adiabáticos;
máquinas térmicas; ciclo de Carnot; entropia. Eletromagnetismo: Campo elétrico; lei de Gauss; potencial
elétrico; corrente elétrica e circuitos; campo magnético; Lei de Ampere; Lei de Faraday; propriedades elétricas
e magnéticas dos materiais; equações de Maxwell; radiação. Física ondulatória: oscilações livres, amortecidas
e forçadas; ressonância; ondas sonoras e eletromagnéticas; ótica: reflexão, refração, polarização, dispersão,
interferência e coerência, difração; instrumentos óticos. Física moderna: relatividade especial e transformações
de Lorentz; equivalência massa-energia; natureza ondulatória/corpuscular da matéria e da luz; teoria quântica;
princípio da incerteza de Heisenberg; modelo do átomo de hidrogênio, núcleo atômico e forças nucleares,
decaimento radioativo, energia nuclear, introdução a física de partículas, física contemporânea. Fundamentos
da Física: Grandezas físicas e suas medidas. Conceitos e definições, medidas e padrões das grandezas físicas;
unidades do Sistema; Internacional, no Sistema MKS e no Sistema CGS; grandezas constantes e variáveis;
grandezas escalares e vetoriais; relação entre as grandezas; grandezas fundamentais e grandezas derivadas;
equações dimensionais; interpretação e representação gráfica; adição e decomposição de vetores; Mecânica:
Cinemática. Conceitos e definições de posição, deslocamento, velocidades e acelerações média, instantânea
escalar e vetorial; movimento; retilíneo uniforme e uniformemente variado; queda livre; movimento relativo,
composto e de projéteis; movimento circular uniforme e uniformemente; variado; período, frequência,
velocidade escalar, angular e tangencial; acelerações angular, tangencial e centrípeta; gráficos. Dinâmica.
Definições e; conceitos de sistemas de referência; força e inércia; leis de Newton; forças elásticas e da
gravidade; forças de atrito; plano inclinado; forças no movimento circular; trabalho e energias potencial
gravitacional, potencial elástica e cinética; conservação de energia total; potência e rendimento; impulso e
quantidade de movimento. Gravitação Universal. Teorias de Ptolomeu e Copérnico; leis de Kepler e da
gravitação universal de Newton; aceleração da gravidade e variações; velocidade de escape e movimento de
planetas e satélites. Estática. Princípios de transmissibilidade; movimentos de translação e rotação; momento
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de uma força e de um binário; teorema de Varignon; centro de gravidade; tipos de equilíbrio e máquinas
simples. Hidrostática. Conceitos e definições de fluidos; massa e peso específicos, densidades e pressão;
pressões hidrostática, atmosférica, absoluta e manométrica; teorema de Stevin; experiência de Torricelli; vasos
comunicantes; teorema de Pascal; empuxo e o princípio de Arquimedes. Termologia: Termometria. Conceito e
medidas de temperatura; grandezas e equações termométricas; equilíbrio térmico; termômetros, escalas
termométricas e conversões entre escalas; dilatação dos sólidos e líquidos; relação entre massa específica e
temperatura; lei Zero da termodinâmica. Calorimetria. Conceito e unidade de calor; calor sensível e calor
latente, capacidade térmica e calor específico; princípio das trocas de calor e calorímetro; calor, trabalho e
energia interna; primeira lei da termodinâmica. Transmissão de Calor. Conceitos e definições de convecção,
condução e irradiação; fluxo de calor; condutores e isolantes térmicos; lei de Fourier para a condução.
Mudanças de Estado e Gases. Estados físicos de matérias, mudanças de estado; diagrama de estado; gás
perfeito e leis das transformações das massas gasosas, equação de Clapeyron; pressão e teoria cinética de um
gás perfeito. Eletromagnetismo: Eletrostática. Conceitos e definições de átomos, carga elétrica, processos de
eletrização, condutores e isolantes; princípio da conservação de carga elétrica; forças de atração, repulsão e lei
de Coulomb; vetor campo elétrico e suas características; campo elétrico gerado por cargas puntiformes; linhas
de campo; um condutor isolado; potencial elétrico e energia potencial elétrica; diferença de potencial;
superfícies equipotenciais e potencial gerado por várias cargas puntiformes; capacitância capacitores e
dielétricos; capacitor de placas paralelas e associação de capacitores. Eletrodinâmica. Intensidade, sentido,
natureza, tipos e efeitos da corrente elétrica; diferença de potencial energia consumida; resistência e
resistividade; condutância e condutividade; lei de Ohm; potência dissipada nos resistores; associação de
resistores e resistor equivalente; força eletromotriz, geradores e associação de geradores; força contra
eletromotriz, receptores e associação de receptores; circuitos elétricos e as leis de Kirchhoff. Magnetismo. Pólos
magnéticos; substâncias magnéticas e não magnéticas; campo magnético; ímãs permanentes e transitórios,
campo magnético gerado por corrente elétrica e eletroímã; força magnética sobre cargas e sobre correntes
elétricas; indução eletromagnética e transformadores. Óptica e ondulatória: Natureza e Propagação da Luz.
Definições e conceitos de fontes de luz, raio e feixe de raios luminosos; substâncias transparentes, translúcidas
e opacas; luz mono e policromática; cores dos corpos; fenômenos luminosos e princípios fundamentais.
Reflexão da Luz. Reflexão especular e difusa; leis da reflexão; imagem conjugada por um espelho plano; campo
visual; translação e rotação de um espelho plano; espelhos angulares; espelhos esféricos, côncavos e convexos;
elementos geométricos e condições de nitidez de Gauss; propriedades dos raios incidentes; construção
geométrica das imagens e estudo analítico dos espelhos esféricos. Refração da Luz. Índices de refração absoluto
e relativo de um meio; leis da refração e ângulo limite; estudo analítico de um dióptro plano; lâminas de faces
paralelas e prismas; dispersão da luz; lentes esféricas convergentes e divergentes; elementos geométricos e
convergência de uma lente; propriedades dos raios incidentes; construção geométrica das imagens e estudo
analítico das lentes esféricas; forma dos fabricantes de lentes; instrumentos ópticos e óptica da visão. Óptica
Física: teoria corpuscular e teoria ondulatória da luz. Os fenômenos de difração e de interferência. Cores,
comprimentos de onda, as cores dos objetos. Ondas eletromagnéticas: a composição e a propagação do campo
eletromagnético, as propriedades das ondas eletromagnéticas, o espectro eletromagnético, ondas de rádio,
micro-ondas, radiações infravermelhas, visíveis e ultravioletas, raios X e raios gama, o rádio e a televisão.
Ondulatória. Movimento harmônico simples; f) oscilador harmônico e pêndulo simples; diagramas e energia do
movimento harmônico simples; conceito e classificação das ondas; velocidade de propagação de uma onda;
produção, transmissão e velocidade do som; qualidades fisiológicas do som e fenômenos sonoros. Noções de
Física Moderna: a quantização da energia: fótons, energia dos fótons, a dualidade onda partícula da luz, o efeito
fotoelétrico; a estrutura do átomo: histórico dos modelos atômicos, modelo atômico de Bohr, mecanismos de
absorção e emissão de radiações; física atômica: os raios S, lasers e luz laser; condução elétrica nos sólidos:
elétrons de condução, condutores, isolantes e semicondutores; física nuclear: a descoberto do núcleo,
decaimento radioativo, decaimento alfa, decaimento beta, decaimento gama, aplicações de radioisótopos,
fissão e fusão nuclear; noções básicas sobre relatividade restrita.
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS:
AMALDI, Hugo. Imagens da física: as ideias e as experiências, do pêndulo aos quarks. São Paulo: Scipione,
1995.
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FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra,
1997.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Edição: 40. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa
na prática. Porto Alegre: Artmed, 2007.
GONÇAVES FILHO, Aurélio. Física e realidade – Mecânica (vol. 1) - Física térmica e óptica (vol. II) - Eletricidade
e magnetismo (vol. 3). V.3, São Paulo: Scipione, 1997.
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J.. Fundamentos de Física: Gravitação, Ondas e Termodinâmica, vol. 2. Rio
de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 6a edição, 2002.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
Letras, 1995.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LURIA, Leontilo, Vygotsky e outros. Psicologia e Pedagogia. Editora Centauro, 2007.
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. (Org.). Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz. Curso de Física (vol. 1, vol. 2, vol. 3). São Paulo: Scipione, 1997.
PARANÁ, Djalma Nunes. Física – Eletricidade (vol. 1) - Termologia, óptica, ondulatória (vol. 2) - Mecânica
(vol.3). São Paulo: Ática, 1995.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PIAGET, VYGOTSKY E WALLON: Teorias Psicogenéticas em Discussão. Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira,
Heloísa Dantas. São Paulo: Summus, 1992.
RESNICK, R. Física. Rio de Janeiro: Livro Técnico Científico, 1984
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
SEBER, M. G. Construção da inteligência pela criança. São Paulo: Scipione, 2002.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 612 - PROFESSOR MUNICIPAL II – GEOGRAFIA:
Globalização e as novas territorialidades: as redes de cidades. A urbanização brasileira e cidadania. Campo e a
cidade: terra, trabalho e cidadania. Brasil diante das questões sócio-ambientais. Os desafios da conservação
ambiental: as interações entre sociedade e natureza. O ensino de Geografia no ensino fundamental. Noções de
cartografia; Escala e coordenadas geográficas; Representação cartográfica; Meio ambiente físico; Estrutura da
superfície terrestre, evolução e formas de relevo; Camadas da Terra; Atmosfera; Biosfera; Litosfera; Hidrosfera;
Solo, vegetação e fauna; Rios: bacias e regimes fluviais; O homem, os recursos naturais e o meio ambiente;
Aplicações dos conhecimentos geográficos: organização do espaço, análise ambiental; Recursos naturais: tipos,
importância, aproveitamento; Atividades humanas e questões ambientais; População; Estrutura, crescimento,
distribuição espacial e mobilidade; Urbanização; População rural; Recursos energéticos; Formas tradicionais e
fontes alternativas de energia; Reservas conhecidas e consumo; Problemática energética da atualidade;
Atividades industriais; Conceitos básicos: indústria de base, indústria de bens de consumo, meios de produção;
Fatores da localização e do desenvolvimento industrial; Grandes regiões industriais; Atividades agrícolas;
Conceitos básicos, agricultura de subsistência, agricultura comercial, agricultura industrial e meios de produção;
Evolução da agricultura; Mercados de produção agrícola; Brasil; Espaço natural; População; Espaço rural e
atividades agrícolas; Urbanização; Indústrias: localização, fontes de energia, produção; Circulação e transportes;
Características do mercado interno e relações comerciais externas; Regiões brasileiras; Divisão regional do
Brasil; Cidades, Mapa Mundi Político; Aspectos físicos, características demográficas e econômicas das regiões
brasileiras; Espaço mundial; Grandes unidades geológicas, morfológicas e fitoclimáticas da terra; Aspectos
geográficos do desenvolvimento; Características humanas e econômicas dos países e das regiões mundiais.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
ALMEIDA, R. D. de. Do Desenho ao Mapa; Iniciação Cartográfica na escola. São Paulo: Contexto, 2004.
ANDRADE, Manuel Correia de. Geografia: Ciência da Sociedade. Ed. Atlas: São Paulo, 1987;
_________. Uma Geografia para o Século XXI. São Paulo: Ática, 1994;
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BRASIL. MEC. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais - Vol. Geografia. Brasília.
MEC/SEF, 1997.
CONTI, José Bueno. Clima e meio ambiente. São Paulo: Atual. 1998.
CORREA, Roberto Lobato. Região e Organização Espacial. São Paulo: Ática 1986;
_________. Trajetórias Geográficas. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 3ª ed., 1997.
DREW, David. Processos interativos Homem-meio ambiente. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 1998.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia - Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra,
1997.
_________. Pedagogia do Oprimido. Edição: 40. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa
na prática. Porto Alegre: Artmed, 2007.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
IMBERNÓN, Francisco. (Org.). A Educação no século XXI. Porto Alegre: Artmed, 2000.
KOZEL, Salete; FIFIZOLA, Roberto. Didática de Geografia: memórias da terra: o espaço vivido. São Paulo: F.T.D.,
1986;
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem. Editora Inter Alia - São Paulo, 2007.
LURIA, Leontilo, Vygotsky e outros. Psicologia e Pedagogia. Editora Centauro, 2007.
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. (Org.). Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. (In)Disciplina: Construção da Disciplina Consciente e Interativa em Sala de
Aula e na Escola. São Paulo: Libertad, 1994.
MORIN, E. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez, 2000.
MOREIRA, Antonio Flávio B. (Org.). Currículo: Questões Atuais. Editora Papirus, 2003.
MOREIRA, Ruy. O que é Geografia. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1985;
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PIAGET, VYGOTSKY E WALLON: Teorias Psicogenéticas em Discussão. Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira,
Heloísa Dantas. São Paulo: Summus, 1992.
PIZANI, Alicia P. De; Pimentel, Magali M. de; Zunino, Delia Lerner. Compreensão da leitura e expressão escrita.
(Capítulos: “As atividades pedagógicas”; “O objeto de conhecimento: a linguagem escrita e a sua função social”).
Porto Alegre: Editora Artmed, 1998.
ROSA, Antônio Victor. Agricultura e o Ambiente: plantar, conservar e matar a fome. São Paulo: Atual, 1998.
ROSS, Jurandir L. Sanches. (Org). Geografia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1995;
SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço. São Paulo: HUCITEC, 1996;
_________. Metamorfoses do Espaço Habitado. São Paulo: HUCITEC, 1988;
_________. Técnica Espaço Tempo - Globalização e meio técnico-científico informacional. São Paulo: HUCITEC,
1994;
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
SEBER, M. G. Construção da inteligência pela criança. São Paulo: Scipione, 2002.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
VESENTINI, José William (org.). Geografia e Ensino-textos críticos. Campinas: Papirus, 1980.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 613 - PROFESSOR MUNICIPAL II – HISTÓRIA:
Pré-História, Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna E Idade Contemporânea; Economia, Sociedade e
Cultura na Antiguidade: as primeiras civilizações do Oriente, a civilização grega e a romana. A Idade Média: a
formação da Europa medieval, a Igreja, o feudalismo. A transição do feudalismo para o capitalismo. A Europa
moderna: o absolutismo, o expansionismo marítimo, o mercantilismo, o renascimento e a reforma. A América
antes dos europeus: as populações indígenas, organização social e cultura. O Brasil colônia: a sociedade colonial,
economia e escravidão, os jesuítas e a ação da Igreja, a conquista do interior (as bandeiras, a pecuária, o
extrativismo e a mineração). A crise do sistema colonial no Brasil: rebeliões locais e o processo de emancipação
política. A afirmação do capitalismo e do liberalismo: o Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial
e a nova sociedade do trabalho. Economia, sociedade, urbanização e cultura no Brasil do século XIX: o período
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joanino, o Primeiro Reinado, o Período Regencial, o Segundo Reinado. Economia, sociedade, industrialização e
cultura no Brasil do advento da República ao fim da época Vargas (1889-1945). Política, sociedade e cultura no
Brasil pós-1945 até o fim dos governos militares. Brasil contemporâneo. História e cultura na sociedade
globalizada. Europa Medieval; Renascimento comercial; As bases da economia agrária: crescimento do
consumo de cereais; O desenvolvimento da economia urbana; Feudalismo; A sociedade de ordens: 1º, 2º e 3º
estados; O ordenamento na nobreza: suserania e vassalagem; As relações entre a aristocracia proprietária de
terras e os camponeses; As relações entre a monarquia e a aristocracia; A presença da Igreja Católica na
dinâmica política e social européia; Europa Moderna; O desenvolvimento da economia de mercado na Europa;
A expansão da produção agrária: os cereais; A vida mercantil e o aumento da circulação de moedas; A expansão
ultramarina; A centralização política e administrativa; O absolutismo monárquico; A formação dos Estados
Nacionais na Europa; As lutas sociais: a nobreza, a burguesia e os camponeses; Sociedade e cultura na Europa
Moderna; Renascimento; A Reforma Protestante; A Contra-Reforma; O Iluminismo; A expansão comercial: a
crescente integração entre a Europa e o Novo Mundo; O mercantilismo; O processo de colonização; A formação
das empresas coloniais européias; A expansão econômica e a crise do Antigo Regime; Liberalismo político e
econômico; As revoluções políticas na Europa; Revolução Inglesa; Revolução Francesa; Capitalismo:
desenvolvimento histórico; A revolução industrial; A dinâmica social sob o impacto da produção industrial; A
América colonial; A conquista da América; A crise do sistema colonial na América; A constituição do Estado
Nacional; A independência dos Estados Unidos; A independência da América espanhola; Brasil Colônia; A
colonização do Brasil; A economia e a sociedade escravista colonial; Europa Contemporânea; Consolidação do
capitalismo e a emergência da política de massas; O movimento das nacionalidades; As unificações da Itália e
da Alemanha; Liberalismo e democracia representativa; Partidos políticos e parlamento; Movimentos
operários; Socialismos; A expansão imperialista européia e norte-americana; A entrada da Alemanha na disputa
imperialista; Brasil Independente; Construção do Estado e desenvolvimento econômico; O Estado imperial;
Política de terras e economia cafeeira; A abolição da escravatura e o incremento da imigração; A instauração
da República; Estados Nacionais e a disputa por mercados; As disputas políticas entre Estados no contexto de
uma maior integração; 1ª e 2ª Guerras Mundiais; Os movimentos de contestação da ordem política liberal;
Socialismo e fascismo; A crise econômica de 1929 e o debate sobre o papel do Estado na economia; Ascensão
dos Estados Unidos e da União Soviética; As guerras de libertação nacional na África e na Ásia; América Latina:
desenvolvimento econômico e dinâmica política; As experiências populistas; As experiências socialistas; Os
processos autoritários nos anos 60 e 70; O Brasil na República; A crise do modelo liberal na Primeira República
- As políticas oligárquicas; A centralização política nacional - A Revolução de Trinta e o trabalhismo; Democracia
e desenvolvimento econômico; O populismo na política nacional; O crescimento industrial; Autoritarismo e
desenvolvimento econômico; Os anos autoritários (1964-1988); O crescimento econômico na década de 70;
Democracia e crise econômica; O aumento da dívida externa; Pluralidade política e movimentos populares; A
globalização econômica, desenvolvimento econômico e defesa de mercado; A crise do socialismo; O Oriente
Médio: religião e política; As políticas de reforma do Estado; O Mercosul e os desafios da integração econômica.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
BITTENCOURT, Circe (org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1998.
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Cia das Letras, 1994;
BRASIL. MEC. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais - Vol. História. Brasília.
MEC/SEF, 1997.
FAUSTO, Boris (org.). História da Civilização Brasileira - O Brasil Republicano - São Paulo: Tomo III - Vol. X - 9ª
Ed. Bertrand Brasil, 2007.
FINLEY, M.L. História Antiga: testemunhos e modelos. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia - Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra,
1997.
_____. Pedagogia do Oprimido. Edição: 40. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa
na prática. Porto Alegre: Artmed, 2007.
HOBSBAWM, Eric. A era das revoluções - 1789 -1748. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
_____. Era dos extremos - O breve século XX - 1914 - 1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
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HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
HOLANDA, Sérgio Buarque (org.). História da Civilização Brasileira. São Paulo: Civilização Brasileira, 1987;
HUBERMAN, Léo. História da Riqueza do Homem. Rio de Janeiro: Guanabara, 1989;
IGLESIAS, Francisco. A Revolução Industrial. 11. ed. São Paulo: Brasiliense, 1992;
IMBERNÓN, Francisco. (Org.). A Educação no século XXI. Porto Alegre: Artmed, 2000.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem. Editora Inter Alia - São Paulo, 2007.
LURIA, Leontilo, Vygotsky e outros. Psicologia e Pedagogia. Editora Centauro, 2007.
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. (Org.). Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
MOITA, Carlos G. (org.). Brasil em perspectiva. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1973;
MOREIRA, Antonio Flávio B. (Org.). Currículo: Questões Atuais. Editora Papirus, 2003.
MOTA, Carlos Guilherme. A experiência brasileira. A grande transação. São Paulo: SENAC, 2000.
____. A experiência brasileira. Formação: histórias. São Paulo: SENAC, 2000.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PIAGET, VYGOTSKY E WALLON: Teorias Psicogenéticas em Discussão. Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira,
Heloísa Dantas. São Paulo: Summus, 1992.
PIZANI, Alicia P. De; Pimentel, Magali M. de; Zunino, Delia Lerner. Compreensão da leitura e expressão escrita.
(Capítulos: “As atividades pedagógicas; “O objeto de conhecimento: a linguagem escrita e a sua função social”).
Porto Alegre: Editora Artmed, 1998.
PRADO, Caio Jr. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1987.
PRADO, JR Caio. Evolução política do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1985;
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
SEBER, M. G. Construção da inteligência pela criança. São Paulo: Scipione, 2002.
SIMAN, Lana Mara de Castro & Fonseca, Thais Nívia de Lima e (Orgs.). Inaugurando a História e construindo a
nação. Editora Autêntica, 2001.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 614 - PROFESSOR MUNICIPAL II - INFORMÁTICA:
Conceitos básicos em informática: Hardware: montagem, instalação e manutenção de computadores e
periféricos (impressoras, fax-modem, scaner, etc...); Software: Conceitos básicos de sistemas operacionais
Windows e o uso de programas integrantes: configuração; instalação e administração de software;
conectividade; principais tipos de aplicativos e utilitários; noções básicas de rede de computadores e sistemas
operacionais de rede. Backup: conceitos básicos, aplicação e manutenção. Conhecimento básico em Sistema
Operacional Linux. Conceitos de organização de arquivos, acesso e manutenção. Banco de dados e Sistemas
Gerenciadores de Banco de Dados: conceitos básicos, acesso, manutenção e administração e consulta SQL.
Softwares antivírus: utilização, aplicação e manutenção. Vírus: conceitos básicos. Microsoft Office Professional:
conhecimentos básicos instalação; configuração; suporte e uso dos programas integrantes: MS Word, MS Excel,
MS PowerPoint, MS Access e Outlook. Noções de Internet: conceitos básicos de utilização, manutenção e
segurança ligados a serviços associados à internet: navegação, correio eletrônico, grupos de discussão, busca e
pesquisa. Softwares de navegação; Servidores de Internet, rede wireless. Serviços de internet e intranet;
Conceitos de Redes Computadores.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 615 - PROFESSOR MUNICIPAL II - INGLÊS:
Language as communication. Language system: phonology, morphology, syntax. Teacher Development and
Teaching Practice; Objectives in Teaching English as a Foreign Language; Methods, approaches, techniques and
resources; The four skills: reading, speaking, listening, writing. Evaluating, selecting and producing materials.
Análise e interpretação de textos: Identificação do tema central e das diferentes ideias contidas nos textos.
Estabelecimento de relações entre as diferentes partes nos textos. Identificação de enunciados que expressam
lugar, tempo, modo, finalidade, causa condição, consequência e comparação. Estudo do vocabulário:
significado de palavras e expressões num contexto. Semelhanças e diferenças de significados de palavras e
expressões (falsos cognatos). Aspectos gramaticais/aplicação prática: flexão do nome, do pronome e do artigo.
Substantivos (contáveis e não contáveis em inglês). Flexão do verbo. Significado através da utilização do tempo
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verbal e verbos auxiliares. Regência e concordância nominal/verbal. Preposições de tempo/lugar. Substantivos,
adjetivos e verbos seguidos de preposição. Orações com relação de causa, consequência, tempo, modo,
condição, concessão, comparação. Orações relativas. Pronomes interrogativos. Frases interrogativas.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
AARTS, Bas; CHALKER, Sylvia; WEINER, Edmund. The Oxford Dictionary of English Grammar. – 2ª ed. OXFORD.
ALEXANDER, L. G. Longman English Grammar Practice - for intermediate students. Logman.
AZAR, Betty Schrampfer; AZAR, Donald A. Fundamentals of English Grammar. - 2ª ed. – Prentice Hall Regents.
AZAR, Betty Schrampfer. Basic English Grammar. – 2ª ed. – Logman.
AZAR, Betty Schrampfer. Understanding and using english grammar. 4th ed. Longman.
BORGES, Maria José Alves de Araújo. A formação do professor de Língua Inglesa: desafios no desenvolvimento
das habilidades de compreensão e produção da oralidade. Pontífica Universidade Católica de Goiás, 2015.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Capítulos: 1 e 2 (páginas 7 a 32); Capítulo 4 (página 239 a 262).
______. Ministério da Educação. Saberes e Práticas da Inclusão - Ensino Fundamental. Documentos disponíveis
em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12656%3Asaberes-e-praticasda-inclusao-ensino-fundamental&catid=192%3Aseesp-esducacao-especial&Itemid=860
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos:
apresentação dos temas transversais. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: língua estrangeira. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: Introdução aos parâmetros curriculares nacionais. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
BROWN, D. H. First Language Acquisition. Principles of Learning and Teaching, 5th Ed. Pearson ESL. Pgs. 24-51.
BURTON, Strang [et al]. Linguistics for dummies. – Wiley. Canadá, 2012.
CELCE-MURCIA, Marianne; LARSEN-FREEMAN, Diane. The grammar book. An ESL / EFL Teacher’s Course - 2ª Ed.
Conference Proceedings Volume English as an International Language: Setting the Standards. The Asian EFL
Journal Quarterly December 2007, Volume 9, Issue 4.
JORDÃO (org.) Letramentos e Multiletramentos no Ensino de Línguas e Literaturas. Revista X, vol.1, 2011.
DUTRA, Deise P.; MELLO, Heliana (org.). Gramática e o vocabulário no ensino de inglês: novas perspectivas. –
Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, POSLIN, 2004. (Estudos Linguísticos; 7).
HUDDLESTON, Rodney; PULLUM, Geoffrey K. A Student's Introduction to
English Grammar. CAMBRIDGE: UNIVERSITY PRESS.
LINDSTROMBERG, Seth. English prepositions explained. John Benjamins Publishing Company, 2010.
Língua Estrangeira Moderna - Espanhol e Inglês / vários autores. – Curitiba: SEED-PR, 2006.
MARZARI, G. Q.; GEHRES, W. B. S.. Ensino de Inglês na Escola Pública e suas Possíveis Dificuldades. Thaumazein,
Volume 7, Número 14, Santa Maria (Dezembro de 2015), pp. 12-19.
MATTOS, Andrea Machado de Almeida. Novos letramentos, ensino de Língua Estrangeira e o papel da escola
pública no século XXI. Revista X, vol. 1, 2011.
MCCAUGHEY, Jessica. Book clubs as a Tool for Community Building and Language Enhancement. English
Teaching, 2017.
MELO JÚNIOR, Orison Marden Bandeira de. Ensino de língua inglesa e literaturas. - São Paulo: UNICID, 2012.
MEGALE, Antonieta Heyden. Bilinguismo e educação bilíngue – discutindo conceitos. Revista Virtual de Estudos
da Linguagem – ReVEL. V. 3, n. 5, agosto de 2005.
MELO JÚNIOR, Orison Marden Bandeira de. Ensino de língua inglesa e literaturas. - São Paulo: UNICID, 2012.
MELO JÚNIOR, Orison Marden Bandeira de. Ensino de língua inglesa e literaturas. São Paulo: UNICID, 2012.
NÓBREGA, Daniela Gomes de Araújo; SILVEIRA, Karyne Soares Duarte (org.). Reflexões sobre o ensino
aprendizagem de línguas estrangeiras. – Campina Grande: EDUEPB, 2016.
NORTE, Mariangela Braga [et al]. Língua inglesa. – São Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual
Paulista: Núcleo de Educação a Distância, [2013]. – (Coleção Temas de Formação; v. 4).
SWAN, Michael; WALTER, Catharine. How English Works: A grammar practice book. OXFORD.
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Perfil da Literatura Americana. Disponível em: <https://static.america.gov/uploads/sites/8/2016/05/Outlineof-American-Literature_Portuguese_Lo-Res.pdf>.
SCHEYERL, Denise; SIQUEIRA, Sávio (org.). Materiais didáticos para o ensino de línguas na contemporaneidade:
contestações e proposições. - Salvador: EDUFBA, 2012.
SIQUEIRA, Kárpio Márcio de. Literatura inglesa: da origem ao período Pré Renascentista, um panorama das
identidades simbólicas e ideológicas. Rios Eletrônica – Revista Científica da FASETE – Ano 1 – Nº 01 –
Agosto/2007.
SWAN, Michael. Practical English Usage. Third Edition. Oxford University Press.
SWICK, Ed. English Sentence Builder. McGraw-Hill, 2009.
SWICK, Ed. English Grammar for ESL Learners.
TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. - 9. ed. - São Paulo: Saraiva, 2002.
UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE. Bureau of Cultural and Educational Affairs. In the Loop: A Reference
Guide to American English Idioms. Office of English Language Programs. First Edition, 2010.
WILHELM, Kim Hughes. No books and 150 students?. English Teaching Forum. Number 3, 2006.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 616 - PROFESSOR MUNICIPAL II – LÍNGUA PORTUGUESA:
Concepção de área - aprendizagem da língua materna: tecendo conhecimentos sobre a sua estrutura, uso e
funções. Linguagem: uso/função/análise e reflexão; língua oral/escrita; variações linguísticas; norma padrão.
Leitura, produção de textos, análise e reflexão sobre a língua: texto/textualidade; coesão textual; coerência
textual; processos de ensino e da aprendizagem da gramática normativa.
I - COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO(S) - Verificar a capacidade do candidato em termos de: compreensão do pensamento contido em um texto, na sua globalidade - distinção das idéias básicas das
secundárias - identificação das inter-relações de idéias no texto dado - dedução de idéias, de sentimentos e de
pontos de vista expressos no(s) texto(s). - Compreensão do significado de palavras, expressões ou estruturas
frasais em determinado contexto. - Análise do(s) texto(s) do ponto de vista da unidade temática e estrutural. Análise da argumentação.
II - ASPECTOS GRAMATICAIS E ORTOGRÁFICOS - Fonética e Fonologia: Fonemas: vogais e consoantes. Encontros
vocálicos e consonantais. Sílaba e acento tônico. Ortografia e Pontuação: Emprego do sistema ortográfico
vigente: letras, notações léxicas e acentuação gráfica. Emprego dos sinais de pontuação. Estrutura dos
vocábulos: Processos de formação das palavras: derivação e composição. Elementos mórficos: radicais e afixos
(morfemas flexionais e derivacionais). Flexão nominal e verbal. Classes de palavras. Sintaxe do período e da
oração: Período simples. Período composto. Sintaxe de regência: Verbos e sua predicação. Regência nominal e
verbal. Sintaxe de concordância: Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Colocação: Próclise, mesóclise,
ênclise. Semântica: Sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia.
III - LITERATURA BRASILEIRA - Principais expressões e características das escolas literárias. Noções e teoria
literária: Gêneros literários em poesia e prosa. Estilo individual e de época. Figuras de linguagem. Obras e
autores consagrados.
SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
BRASIL. MEC. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais - Volume Língua
Portuguesa. Brasília. MEC/SEF, 1997.
CARNEIRO, Agostinho. Redação em construção. São Paulo: Moderna, 2001.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo, Editora Nacional.
CEREJA, William Roberto & MAGALHÃES, Thereza Cochar. Literatura Brasileira. Atual Editora, 1995.
CHALHUB, Samira. Funções da Linguagem. São Paulo: Ática, 1989.
CHIAPPINI, L. Aprender e ensinar com textos didáticos e paradidáticos. São Paulo: Cortez, 1997.
CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporânea. Rio de Janeiro, Editora Nova
Fronteira.
DOLZ, J. e SCHNEUWLY, B. Gêneros e progressão em expressão oral e escrita. Elementos para reflexões sobre
uma experiência suíça (francófona). In “Gêneros orais e escritos na escola”. Campinas (SP): Mercado de Letras,
2004
FIORIN, José Luiz, SAVOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação, São Paulo, Ed. Ática, 1990.
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FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia - Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra,
1997.
_____. Pedagogia do Oprimido. Edição: 40. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa
na prática. Porto Alegre: Artmed, 2007.
GERALDI, João Wanderley. O texto em sala de aula. São Paulo: Ática, 1997.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
IMBERNÓN, Francisco. (Org.). A Educação no século XXI. Porto Alegre: Artmed, 2000.
KAUFMAN, A.M. e Rodrigues, M.E. Escola. Leitura e produção de textos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
KOCH, I.G.V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1997.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem. Editora Inter Alia - São Paulo, 2007.
_____. Neurociência e Escrita. Editora Inter Alia - São Paulo, 2007.
_____. Neurociência e Leitura. Editora Inter Alia - São Paulo, 2007.
LURIA, Leontilo, Vygotsky e outros. Psicologia e Pedagogia. Editora Centauro, 2007.
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. (Org.). Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. (In)Disciplina: Construção da Disciplina Consciente e Interativa em Sala de
Aula e na Escola. São Paulo: Libertad, 1994.
MORIN, E. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez, 2000.
MOISES, Massaud. Literatura brasileira: das origens aos nossos dias. São Paulo: Cultrix, 1995.
MOREIRA, Antonio Flávio B. (Org.). Currículo: Questões Atuais. Editora Papirus, 2003.
PASCHOALIN & SPADOTO. Gramática, Teoria e Exercícios, São Paulo, Ed. FTD, 1989.
PERINI, Mário. Gramática Descritiva da Língua Portuguesa. São Paulo, Editora Ática, 1996.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PIAGET, VYGOTSKY E WALLON: Teorias Psicogenéticas em Discussão. Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira,
Heloísa Dantas. São Paulo: Summus, 1992.
PIZANI, Alicia P. De; Pimentel, Magali M. de; Zunino, Delia Lerner. Compreensão da leitura e expressão escrita.
(Caps.: “As atividades pedagógicas; “O objeto de conhecimento: a linguagem escrita e a sua função social”).
Porto Alegre: Editora Artmed, 1998.
ROCHA, Lima, Carlos Henrique. Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 26ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio
Editora, 1985.
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
SEBER, M. G. Construção da inteligência pela criança. São Paulo: Scipione, 2002.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 617 - PROFESSOR MUNICIPAL II – MATEMÁTICA:
Os números: naturais e inteiros; operações, propriedades, divisibilidade; racionais: representação fracionária e
decimal, operações e propriedades; irracionais e reais: caracterização, representação na reta, representação
como radical, operações, propriedades. A álgebra: cálculo literal, equações redutíveis às do 1o e 2o graus,
funções de 1o e 2o graus, gráficos e inequações. Situações problemas contextualizadas: proporcionalidade,
regra de três simples ou composta, porcentagem, juros simples e noção de juros compostos. Geometria:
propriedades fundamentais de 12 ângulos, polígonos, círculos; semelhança; relações métricas e trigonométricas
nos triângulos: áreas das principais figuras planas; volumes dos principais sólidos. Medidas: sistemas de
medidas usuais, decimais ou não. O ensino de Matemática no ensino fundamental: Objetivos do ensino de
Matemática e critérios de seleção de conteúdos; uso de recursos no processo de ensino aprendizagem de
matemática: (livros, calculadora, vídeo, computador, jornal, revista, jogos outros materiais).
Conjuntos Numéricos; Números naturais e números inteiros; números primos e compostos; divisibilidade,
decomposição em fatores primos, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; princípio da indução
finita; Números racionais e irracionais, operações e propriedades; ordem, valor absoluto, desigualdades e
intervalos no conjunto dos números reais; representação decimal de frações ordinárias; dízimas periódicas e
sua conversão em frações ordinárias; sistemas de numeração de base qualquer; conversão de números de um
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sistema a outro; Números complexos: representação e operações nas formas algébrica e trigonométrica; raízes
complexas da unidade e fórmula de DeMoivre; Sequências numéricas, progressões aritméticas e progressões
geométricas, noção de limite de sequências infinitas, soma dos termos da série geométrica infinita; Razões e
Proporções; Razões e Proporções; divisão proporcional; regras de três simples e composta; porcentagem;
médias (aritmética e geométrica); juros simples e descontos simples; Funções; Noção de função; construção de
funções; funções crescentes e decrescentes; Domínio, conjunto-imagem e gráfico; translação de gráficos;
Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras; Tipos de funções: linear, afim, quadrática, exponencial e
logarítmica; Máximos ou mínimos da função quadrática; Operações com funções: adição, multiplicação por
número real, produto, quociente, composição e inversão; Equações e inequações exponenciais e logarítmicas;
Polinômios; Conceitos, grau e propriedades fundamentais; identidade de polinômios; adição, subtração,
multiplicação e divisão de polinômios; algoritmo de Briot-Ruffini; Fatoração, produtos notáveis e resto da
divisão de um polinômio por x  a; Equações Algébricas; Definições, conceito de raiz, multiplicidade de raízes;
equações e inequações do 1.º e2.º graus; sistema de equações do 1.º e 2.º graus; equação e trinômio do
segundo grau, fórmula de Bhaskara; Teorema Fundamental da Álgebra; decomposição de um polinômio em
fatores irredutíveis (do 1.º e 2.º graus); Relação entre coeficientes e raízes; pesquisa de raízes racionais; raízes
reais e complexas; Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares
Conceito e elementos característicos de uma matriz; adição e multiplicação de matrizes, multiplicação de
número por matriz; conceito e cálculo da inversa de uma matriz quadrada; Determinante de uma matriz
quadrada, propriedades e aplicações; regra de Cramer; Matrizes associadas a um sistema de equações lineares;
resolução e discussão de um sistema linear; Análise Combinatória e Probabilidades; Problemas de contagem;
Combinações; arranjos simples; permutações simples e com repetições; binômio de Newton; Conceito de
probabilidade e de espaços amostrais; resultados igualmente prováveis; Probabilidade da união e da
intersecção de dois eventos em espaços amostrais finitos; Probabilidade condicional e eventos independentes;
Noções de Estatística: distribuição de freqüência (média e mediana); Geometria Plana Congruência de figuras
geométricas; congruência de triângulos; os casos clássicos de congruência; O postulado das paralelas; duas
paralelas cortadas por uma transversal; feixe de paralelas cortadas por transversais; Teorema de Tales;
semelhança de triângulos; Relações métricas nos triângulos, polígonos regulares, circunferência e círculo;
Teorema de Pitágoras; Área de triângulos e de quadriláteros; área de polígonos regulares; área do círculo e do
setor circular; Geometria Espacial; Retas e planos no espaço: paralelismo e perpendicularismo de retas e de
planos; Prismas, pirâmides e respectivos troncos; cálculo de áreas e de volumes; poliedros regulares; Cilindro,
cone, tronco de cone e esfera; cálculo de áreas e de volumes; Trigonometria; Arcos e ângulos: medidas em
graus e em radianos, relações de conversão; Funções trigonométricas: domínio, conjunto-imagem, gráficos,
período e paridade; cálculo dos valores das funções trigonométricas em/6, /4 e /3 radianos e outros ângulos
notáveis; Identidades trigonométricas fundamentais; fórmulas de adição, subtração, duplicação e bissecção de
arcos; transformações de somas de funções trigonométricas em produtos; Equações trigonométricas e
inequações trigonométricas; Lei dos senos e lei dos cossenos; resolução de triângulos; Geometria Analítica;
Coordenadas cartesianas; equações e gráficos; distância entre dois pontos; Estudo da equação da reta:
coeficiente angular (inclinação ou declividade de uma reta), coeficiente linear; reta na forma geral; reta na
forma segmentária; intersecção de retas; retas paralelas e perpendiculares; feixe de retas; distância de um
ponto a uma reta; área de um triângulo; Equação da circunferência; tangentes a uma circunferência; condição
para que uma dada equação represente uma circunferência: identificação do raio e do centro de uma
circunferência de equação dada.
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D'AMBROSIO, U. Da realidade à ação: reflexões sobre Educação e Matemática. Unicamp, Campinas, 1986.
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GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa
na prática. Porto Alegre: Artmed, 2007.
GIOVANI, José Ruy e Bonjorno, José Roberto. Matemática. São Paulo: FTD, 1988;
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IMBERNÓN, Francisco. (Org.). A Educação no século XXI. Porto Alegre: Artmed, 2000.
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(Capítulos: “As atividades pedagógicas”; “O objeto de conhecimento: a linguagem escrita e a sua função social”).
Porto Alegre: Editora Artmed, 1998.
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 618 - PROFESSOR MUNICIPAL II – QUÍMICA:
O papel da química nas relações sociais. Processos tecnológicos e histórico-sociais. Ensino e aprendizagem de
Química em situações concretas. Conhecimento geral de problemas regionais, nacionais e mundiais, nos quais
estão inseridos conhecimentos químicos. Matéria e Medidas; Átomos, molécula e íons; Estequiometria:
Cálculos com Formulas e Equações Químicas; Reações em Solução e Estequiometria de Soluções;
Termoquímica; Estrutura eletrônica dos átomos; Periodicidade Química; Conceitos básicos da Ligação Química;
Geometria das moléculas e Teoria da ligação; Gases; Formas intermoleculares, líquidos e Sólidos; Equilíbrio
Químico; Termodinâmica Química; Cinética Química; Eletroquímica; Química Nuclear; Ligações covalentes;
Metais representativos, semimetais e de transição. Matéria e energia; Substâncias simples, substâncias
compostas, substâncias puras, símbolos e fórmulas na representação de substâncias – o conceito de átomo e
molécula; Misturas homogêneas e heterogêneas; processos de separação de uma mistura; critérios de pureza;
Estados físicos e mudanças de estado; variações de energia nas mudanças de estado; gráficos relacionados;
Propriedades físicas dos materiais: pontos de fusão e ebulição, solubilidade e densidade; Estrutura da matéria;
Constituição atômica da matéria; Modelo atômico de Dalton: evidências para adoção e rejeição do modelo;
Natureza elétrica da matéria. Carga elétrica e suas interações: massa e carga do elétron; Modelo atômico de
Rutherford e o núcleo atômico. Massas e cargas de prótons e nêutrons: aplicações; Número atômico e número
de massa, isótopos, massa atômica e molecular; conceito de quantidade de matéria e massa molar; Modelo
atômico de Bohr: aspectos qualitativos; Configurações eletrônicas por níveis e subníveis de energia: Princípio
de exclusão de Pauli e Regra de Hund; Classificação periódica; Histórico; Tabela periódica moderna. Lei
periódica: reconhecimento de períodos, colunas e famílias; Classificação dos elementos quanto à condutividade
térmica e elétrica; Propriedades periódicas e aperiódicas: raio atômico, energia de ionização, volume atômico,
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pontos de fusão e ebulição, densidade, afinidade eletrônica e eletronegatividade; Ligações químicas; Teoria da
configuração estável: Regra do octeto e suas limitações; Modelos de ligações interatômicas e intermoleculares:
A ligação iônica, substâncias iônicas e suas propriedades; A ligação covalente; substâncias moleculares e suas
propriedades: polaridade das ligações e eletronegatividade; Ligações e interações intermoleculares; Ligação
metálica; Funções químicas; Funções da Química Inorgânica; Notação e nomenclatura das funções: hidreto,
óxido, hidróxido, ácido e sal; Propriedades gerais das funções inorgânicas; Reações Químicas e Estequiometria;
Conceito de reação química: equações químicas e balanceamento; Classificação das reações químicas e suas
aplicações; Leis ponderais e volumétricas aplicadas às reações químicas; Cálculos estequiométricos; Gases
ideais; Leis empíricas dos gases: relação entre pressão, volume e temperatura. Equação geral dos gases ideais;
Princípio de Avogadro; Temperatura absoluta e energia cinética média das partículas; Soluções; Conceito,
classificação e solubilidade; Unidades de concentração: relações percentuais, g/L, mol/L, fração em mol;
Diluição e mistura de soluções; Propriedades das soluções ideais: propriedades coligativas; Termoquímica;
Efeitos energéticos em reações químicas. Calor de reação e variação de entalpia. Reações exotérmicas e
endotérmicas: conceito e representação; Conceito e aplicações de entalpia: nas reações de formação, de
combustão, nos processos de dissolução e nas ligações químicas; Lei de Hess: cálculos; Cinética química;
Velocidade de uma reação química: conceito e aplicações; Fatores que alteram a velocidade de reação: natureza
dos reagentes, concentração, temperatura, pressão e catalisadores; Colisões moleculares: energia de ativação;
complexo ativado; interpretação de diagramas; Equilíbrio Químico; Reversibilidade das reações químicas;
Princípio de Le Chatelier: aplicações; Constante de equilíbrio químico, conceito, aplicações e cálculos; Equilíbrio
iônico em soluções aquosas; Propriedades gerais de ácidos e bases; Teoria de ácidos e bases segundo Arrhenius,
Bronsted-Lowry e Lewis; Força relativa de ácidos e bases: constante de dissociação, conceito e aplicações;
Indicadores de reações ácido/base; Produto iônico da água; conceito, escala e cálculos de pH; Solução tampão:
conceito e aplicações; Equilíbrio de solubilidade: conceito, aplicações e cálculos; Eletroquímica; Eletrólitos e
soluções eletrolíticas: conceito e aplicações; Oxidação e redução: conceito, identificação e representação de
semi-reações; Equações de reações de oxidação/redução: balanceamento; Células eletroquímicas,
componentes e funcionamento; cálculo da força eletromotriz; Eletrólise e suas leis. Cálculos; Química Orgânica;
Substâncias orgânicas: conceito, fontes naturais e usos mais comuns; Reconhecimento dos tipos de hibridação
do carbono; Identificação de ligações simples e múltiplas (s e p) em compostos orgânicos; Conceito e
diferenciação de fórmulas empíricas, moleculares, estruturais (Kekulé, Lewis e tridimensional) e fórmulas de
projeção em perspectiva; Cálculo de fórmulas empíricas e moleculares a partir de resultados de análise
elementar e da massa molecular; Isomeria estrutural (constitucional): de função, de posição, de cadeia e de
compensação; Estereoisomeria: enantiomerismo e diasteroisomerismo em compostos contendo ou não
carbonos quirais (cíclicos ou alênicos).; Isomeria configuracional e conformacional. Identificação de isômeros
conformacionais de etano, butano e cicloexano; Tautomeria; Reconhecimento dos grupos funcionais e de suas
respectivas funções orgânicas; Nomenclatura, de acordo com as regras da IUPAC, das funções orgânicas com
até 10 átomos de carbonos: hidrocarbonetos, álcoois, haletos de alquila e de arila, éteres, aminas, ácidos
carboxílicos, anidridos de ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, sais orgânicos, haletos de acila, fenóis, aldeídos,
cetonas e nitrocompostos; Nomenclatura dos grupos orgânicos derivados de hidrocarbonetos. Reconhecimento
daqueles cujos nomes vulgares foram mantidos pela IUPAC; Aplicação de prefixos orto, meta e para na
nomenclatura e notação de derivados dissubstituídos do benzeno; Identificação e principais utilizações dos
compostos pelos nomes usuais: álcool etílico, glicerina, fenol, clorofórmio, tolueno, anilina, éter etílico, ácido
acético, ácido benzoico, formol, acetona, aldeído benzoico; Considerações sobre acidez e basicidade nas
funções: ácidos carboxílicos, fenóis, álcoois, aminas e amidas; Relação entre as estruturas dos compostos e suas
propriedades físicas (solubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição); Reações Orgânicas; Substratos e
reagentes: conceitos. Classificação das reações orgânicas e o significado dos nomes vulgares das mesmas;
Reações de substituição; Halogenação de alcanos; Haletos de alquila com H2O, HO–, R–OH, R–COOH, NH3;
Ácidos carboxílicos com álcoois e aminas; Ésteres com água; Cloretos de ácido com amônia; Nitração,
halogenação, sulfonação, alquilação e acilação de Friedel Crafts em compostos aromáticos; Hidrólise do
reagente de Grignard; Reações de adição; HX, H2O, X2 e H2 (em presença de catalisador) a alquenos e alquinos;
HCN, álcoois e reagente de Grignard em aldeídos e cetonas; Reações de eliminação: eliminações de HX, H2O, X2
produzindo alquenos; Reações de oxidação; Oxidações de álcoois, aldeídos e alquenos; Combustão completa
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de hidrocarbonetos e álcoois; Noções básicas de química do meio ambiente; Principais poluentes inorgânicos
do ar e da água; Destruição da camada de ozônio.
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FONSECA, Martha R.M. da. Química. São Paulo, volume 1, 2 e 3. FDT, 2001.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra,
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1, 2 e 3, Moderna, 2º ed. 1997.
PIAGET, VYGOTSKY E WALLON: Teorias Psicogenéticas em Discussão. Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira,
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 619 - PROFESSOR MUNICIPAL II – SEGURANÇA DO TRABALHO:
Introdução: da Engenharia de Segurança do Trabalho, da Psicologia na Engenharia do Trabalho, Comunicação e
Treinamento, Administração aplicada à Engenharia do Trabalho. Segurança no Trabalho: Evolução histórica do
prevencionismo; As atribuições do Engenheiro de Segurança do Trabalho. Evolução do conceito de AT. Teoria
da culpa. Teoria do risco profissional. Teoria do risco social. Conceituação legal do AT. Acidentes de trabalho:
teoria dos acidentes e estatísticas. Investigação de acidentes do trabalho: método árvore de causas. Legislação
de segurança do trabalho. Legislação previdenciária aplicada ao acidente do trabalho. Programas de Prevenção
de Acidentes de Trabalho. Todas as Normas Regulamentadoras (NR). Principalmente as NR-2, NR-5, NR 26.
Normas técnicas específicas, Corpo de Bombeiros – quanto a treinamento e formação de brigada de incêndio
Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações: Proteção de máquinas industriais.
Ferramentas de corte e soldagem. Sistemas de proteção coletiva. Segurança com caldeiras e vasos de pressão.
Movimentação, transporte, manuseio e armazenamento de materiais. Riscos em obras de construção,
demolição e reforma. Os riscos elétricos e seu controle. Proteções coletivas e individuais. Manutenção
preventiva. Higiene do Trabalho: Conceito e classificação dos riscos ocupacionais – agentes físicos, químicos e
biológicos. Objetivos da higiene ocupacional. Controle dos riscos ocupacionais. Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA). Programa de proteção respiratória. Mapeamento de riscos. Proteção do Meio
Ambiente: Preservação do meio ambiente: Legislação vigente. Organismos governamentais e nãoPágina 59 de 65

governamentais. Conceito sobre processos de gestão de qualidade, segurança e meio ambiente da série ISO
9002, ISO 14000, ISSO 14001, OHSAS 18001 e OSHAS 18002RIMA. Avaliação e controle dos poluentes.
Saneamento ambiental: qualidade do ar e da água, processos de purificação da água, qualidade do solo, ações
de emergência, tratamento de resíduos. Prevenção e Combate a Incêndios e Explosões: Incêndios e explosões.
A importância e participação do Engenheiro de Segurança do Trabalho na proteção contra incêndios.
Legislações e Normas Brasileiras relativas à proteção contra incêndios. Física e Química do Fogo. Classes de
risco, métodos de extinção e agentes extintores. Técnicas de prevenção e combate a incêndios. Sistemas de
detecção e alarme de incêndios. Sistemas de prevenção, proteção e combate a incêndios. Sistemas e
equipamentos para o combate de incêndios. Ergonomia: Organização do trabalho: postos de trabalho, arranjo
físico, dimensionamento e mobília. Introdução à análise ergonômica. Metodologias de análise ergonômica.
Análise ergonômica de demanda e da tarefa. Os comportamentos do homem no trabalho. Análise ergonômica
da atividade: modelos, métodos e técnicas. Métodos de tratamento de dados em ergonomia. Diagnóstico e
recomendações ergonômicas. Ambiente de trabalho: ambiente térmico, ambiente luminoso, ambiente sonoro,
vibrações e radiações. Movimentação de cargas. Programa de controle médico e saúde ocupacional: Programa
de controle médico e saúde ocupacional – PCMSO: diretrizes, responsabilidades, primeiros socorros. Ambientes
insalubres: atividades insalubres, Doenças profissionais. Toxicologia - agentes tóxicos: Vias de absorção do
organismo. Mecanismos de proteção do organismo. Limites de tolerância biológicos. Métodos de investigação.
Socorros urgentes. Noções de fisiologia. Primeiros socorros por leigos. Socorro de urgência profissional.
Materiais de primeiros socorros. Epidemiologia, Toxicologia e doenças profissionais. Psicologia do trabalho.
Indústria da construção civil: Caracterização do setor - grau de risco. NR-18. PCMAT. Áreas de vivência nos
canteiros. Obras de demolição. Escavações. Estruturas de concreto armado. Estruturas metálicas. Operações de
soldagem e corte. Superfícies provisórias de trabalho. Proteção contra quedas no canteiro. Movimentação de
transporte no canteiro. Trabalhos em altura. Trabalhos em locais confinados. Trabalhos em flutuantes.
Instalações elétricas provisórias. Máquinas e equipamentos na CC. EPI. Armazenamento e estocagem na obra.
Medidas de proteção coletivas na obra. Ordem e limpeza nos canteiros. Tapumes e galerias. Acidente fatal.
Sistemas de assessoria às CIPAS. Segurança e Medicina do Trabalho. Todo Conteúdo programático da área de
Segurança do Trabalho (Currículo Básico).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA 620 - PROFESSOR MUNICIPAL II – SOCIOLOGIA:
De que trata sociologia? Definição e âmbito da disciplina. A Sociologia e o senso comum. A originalidade da
perspectiva sociológica. Dificuldades com que se defronta a perspectiva sociológica – familiaridade do social e
o problema das “falsas evidências”. O Sentido da regra metodológica de “explicar o social pelo social”. O
carácter científico da Sociologia: noção e prática da objectividade. A Sociologia e as outras Ciências Sociais:
fronteiras e interdisciplinaridade. O papel do sociólogo na sociedade. Cultura e sociedade. A cultura como
característica da espécie humana. Elementos fundamentais da cultura. A diversidade das culturas.
Etnocentrismo e relativismo cultural. Socialização, processos e agentes. Cultura e socialização. Agentes de
Socialização. Socialização primária e secundária. Papéis sociais e estatuto social. Estratificação e desigualdades.
Sistemas de estratificação social. As classes sociais na sociedade ocidental moderna. Mobilidade social. Pobreza
e exclusão social. Instrumentos da Sociologia: métodos e técnicas de investigação. Etapas essenciais da
investigação sociológica. O inquérito por amostragem. A pesquisa documental. O trabalho de campo.
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS:
ADORNO, T. Sociologia. São Paulo, Ática, 1991.
ARONS, Raymond. O marxismo de Marx. São Paulo, Arx, 2003.
BAHIA, Ricardo. Das Luzes à desilusão. O conceito de indústria cultural em Adorno e Horkheimer. Belo Horizonte,
Autêntica, 2004.
BAUMAN, Zygmunt. Globalização. As consequências humanas. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1999.
BENJAMIN, W.; HORKHEIMER, M.; ADORNO, T.; HABERMAS, J. Textos escolhidos. Coleção Os Pensadores. São
Paulo, Abril Cultural, 1975.
CAMPBELL, Colin. A ética romântica e o espírito do consumismo moderno. Rio de Janeiro, Rocco, 2001.
CANCLINI, Nestor G. Consumidores e cidadãos. Rio de Janeiro, Editora da UFRJ, 1997.
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CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura. Vols. 1, 2 e 3. São Paulo, Paz e Terra,
1999.
COHN, Gabriel. Sociologia da Comunicação. São Paulo, Pioneira, 1973.
COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci. Um estudo sobre seu pensamento político. Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira, 2003.
DOMINGUES, José Maurício. Teorias Sociológicas no século XX. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2001.
DURKHEIM, E. Diversos. Coleção Os Pensadores. São Paulo, Abril Cultural, 1973.
ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. São Paulo, Perspectiva, 1978.
ENGELS, F. e MARX, K. Manifesto do Partido Comunista. Petrópolis, Vozes, 1993.
FEATHERSTONE, Mike (coord.). Cultura global. Nacionalismo, globalização e modernidade. Petrópolis, Vozes,
1999.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Ed. Paz e Terra,
1997.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Edição: 40. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
GARDNER, Howard; PERKINS, David; PERRONE, Vito e colaboradores. Ensino para a compreensão. A pesquisa
na prática. Porto Alegre: Artmed, 2007.
GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo, Unesp, 1991.
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. São Paulo, Civilização Brasileira, 2000. Diversos volumes.
GRAMSCI, Antonio. Os Intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1982.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
LAKATOS, Eva e MARCONI, Marina. Sociologia Geral. São Paulo, Atlas, 1999.
Letras, 1995.
LIMA, Elvira Souza. Neurociência e Aprendizagem. Editora Inter Alia – São Paulo, 2007.
LIMA, Luiz Costa (org.). Teoria da Cultura de Massas. São Paulo, Paz e Terra, 1990.
LURIA, Leontilo, Vygotsky e outros. Psicologia e Pedagogia. Editora Centauro, 2007.
MACEDO, Lino de. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. (Org.). Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. São Paulo: Moderna, 2001.
MARX, Karl. Diversos. Col. Os Pensadores. Vol. 1 e 2. São Paulo, Abril Cultural, 1987.
MARX, Karl. O Capital. Edição popular. Lisboa, Edições 70, s/d.
MARX, Karl. Sociologia. IN: IANNI, Octavio (org.). São Paulo, Ática, 1979.
MORAES, Denis de (org.). Por uma outra Comunicação. Rio de Janeiro, Record, 2003.
MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1986.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PIAGET, VYGOTSKY E WALLON: Teorias Psicogenéticas em Discussão. Yves de La Taille, Marta Kohl de Oliveira,
Heloísa Dantas. São Paulo: Summus, 1992.
QUINTANEIRO, Tânia e outros. Um toque de clássicos. Marx. Durkheim. Weber. Belo Horizonte, Editora da
UFMG, 2002.
ROCHA, Everardo. A Sociedade do Sonho. Comunicação, cultura e consumo. Rio de Janeiro, Mauad, 1995.
SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003.
SCHLESENER, Anita Helena. Hegemonia e cultura: Gramsci. Curitiba, Editora da UFPR, 2001.
SEBER, M. G. Construção da inteligência pela criança. São Paulo: Scipione, 2002.
SIMMEL, G. Sociologia. São Paulo, Ática, 1994.
SOUZA, Jessé (org.). A atualidade de Max Weber. Brasília, UNB, 2000.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
VELHO, Otávio Guilherme (org.). O fenômeno urbano. Rio de Janeiro, Guanabara, 1987.
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo, Martin Claret, 2000.
WEBER, Max. Ciência e política. Duas vocações. São Paulo, Martin Claret, 2001.
WEBER, Max. Conceitos básicos de Sociologia. São Paulo, Ed. Moraes, 1987.
WEBER, Max. Economia e Sociedade. Vol. 1 e 2. Brasília, UNB, 2000.
WEBER, Max. Sociologia. IN: COHN, Gabriel (org). São Paulo, Ática, 1986.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ
CONCURSO PÚBLICO CPPMS 002/2021
ANEXO III - DECLARAÇÃO – CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
NOME:
CPF:
INSCRIÇÃO:
CARGO:
DEFICIÊNCIA DECLARADA:

CID:

NOME DO MÉDICO QUE ASSINA O LAUDO EM ANEXO:

NÚMERO DO CRM:

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA:
 NÃO PRECISO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS
 PROVA EM BRAILE
 PROVA E GABARITO AMPLIADOS
 SALA DE FÁCIL ACESSO
 OUTRA.
QUAL?_______________________________________________________________________________
JUSTIFICATIVA DA CONDIÇÃO ESPECIAL:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ATENÇÃO: Esta Declaração e o respectivo Laudo Médico deverão ser encaminhados via SEDEX com A.R. (Aviso
de Recebimento) para o IGECS – Instituto de Gestão de Cidades Ltda – situado a Rua Rita Bueno de Angeli,
189, 2º Andar - Jd. Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP: 13331-616, até no máximo 1 (um) dia útil após o
encerramento das inscrições.

_______________, ______ de ____________________ de 20__.

Assinatura do candidato
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ
CONCURSO PÚBLICO CPPMS 002/2021
ANEXO IV – DOCUMENTOS PARA ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO (DESEMPREGADO)
ATENÇÃO: DEVERÁ SER ENVIADA CÓPIA AUTENTICADA REFERENTE A TODOS OS DOCUMENTOS ENTREGUES.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EXIGIDOS PARA CONDIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 3.389, DE 21
DE DEZEMBRO DE 1999, OU SEJA, CANDIDATOS DESEMPREGADOS E CANDIDATOS DEFICIENTES:

SITUAÇÃO 01 - DESEMPREGADO
1. Formulário de Solicitação de Isenção do Valor da Inscrição devidamente assinado (deverá ser impresso após a confirmação da préinscrição no site www.igecs.org.br);
3. Cópia Autenticada da 1ª folha da frente da Carteira de Trabalho onde consta a foto e assinatura;
4. Cópia Autenticada da folha da Qualificação Civil da Carteira de Trabalho;
5. Cópia Autenticada da primeira folha do Contrato de Trabalho até a última folha do Contrato de Trabalho, seguida da próxima
página em branco da Carteira de Trabalho; e
6. Declaração com firma reconhecida pelo candidato informando que se encontra desempregado e que atende aos requisitos da Lei
nº 3.389, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a concessão de isenção de taxa de inscrição.

_______________, ______ de ____________________ de 20__.

Assinatura do candidato

IMPORTANTE:
- Somente será concedida a isenção do valor da inscrição apenas para um Cargo. Caso tenha interesse em realizar inscrição para mais
de um Cargo, se houver, deverá realizá-la via internet e efetuar o pagamento do valor correspondente através do boleto bancário das
demais inscrições para que sejam efetivadas;
- Não haverá devolução da documentação encaminhada a IGECS – Instituto de Gestão de Cidades para solicitação de inscrição com
isenção de pagamento e terá validade somente para este Certame; e
- Caso os documentos protocolados não atendam aos requisitos exigidos, a inscrição será INDEFERIDA como isenta, podendo o
candidato imprimir o Boleto Bancário e efetuar o pagamento até a data de vencimento estabelecida no Boleto, para que sua inscrição
seja efetivada.

ATENÇÃO: Os Documentos Comprobatórios (Anexo) devem ser enviados em Envelope via SEDEX com A.R. (Aviso de
Recebimento) para o IGECS – Instituto de Gestão de Cidades – situado a Rua Rita Bueno de Angeli, 189, 2º Andar - Jd.
Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP: 13331-616, até a data de 03/09/2021.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ
CONCURSO PÚBLICO CPPMS 002/2021
ANEXO V – DOCUMENTOS PARA ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO (DEFICIENTE)
ATENÇÃO: DEVERÁ SER ENVIADA CÓPIA AUTENTICADA REFERENTE A TODOS OS DOCUMENTOS ENTREGUES.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EXIGIDOS PARA CONDIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 3.389, DE 21
DE DEZEMBRO DE 1999, OU SEJA, CANDIDATO DESEMPREGADO E CANDIDATO DEFICIENTE:

SITUAÇÃO 02 - DEFICIENTE
1. Formulário de Solicitação de Isenção do Valor da Inscrição devidamente assinado (deverá ser impresso após a confirmação da préinscrição no site www.igecs.org.br); e
2. Cópia Autenticada de Laudo Médico contendo assinatura, carimbo e CRM do médico, atestando a deficiência e número do CID;
3. Declaração com firma reconhecida pelo candidato informando que é deficiente e que atende aos requisitos da Lei nº 1.066, de
24 de setembro de 1998, que dispõe sobre a concessão de isenção de taxa de inscrição.

_______________, ______ de ____________________ de 20__.

Assinatura do candidato

IMPORTANTE:
- Somente será concedida a isenção do valor da inscrição apenas para um Cargo. Caso tenha interesse em realizar inscrição para mais
de um Cargo, se houver, deverá realizá-la via internet e efetuar o pagamento do valor correspondente através do boleto bancário das
demais inscrições para que sejam efetivadas;
- Não haverá devolução da documentação encaminhada a IGECS – Instituto de Gestão de Cidades para solicitação de inscrição com
isenção de pagamento e terá validade somente para este Certame; e
- Caso os documentos protocolados não atendam aos requisitos exigidos, a inscrição será INDEFERIDA como isenta, podendo o
candidato imprimir o Boleto Bancário e efetuar o pagamento até a data de vencimento estabelecida no Boleto, para que sua inscrição
seja efetivada.

ATENÇÃO: Os Documentos Comprobatórios (Anexo) devem ser enviados em Envelope via SEDEX com A.R. (Aviso de
Recebimento) para o IGECS – Instituto de Gestão de Cidades – situado a Rua Rita Bueno de Angeli, 189, 2º Andar - Jd.
Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP: 13331-616, até a data de 03/09/2021.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ
CONCURSO PÚBLICO CPPMS 002/2021
ANEXO VI – DOCUMENTOS PARA ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO (DOADOR DE SANGUE)
ATENÇÃO: DEVERÁ SER ENVIADA CÓPIA AUTENTICADA REFERENTE A TODOS OS DOCUMENTOS ENTREGUES.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EXIGIDOS PARA CONDIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 5.544, DE 14
DE OUTUBRO DE 2013, OU SEJA, CANDIDATO DOADOR DE SANGUE:

1. Formulário de Solicitação de Isenção do Valor da Inscrição devidamente assinado (deverá ser impresso após a confirmação da préinscrição no site www.igecs.org.br); e
2. Cópia Autenticada de documento expedido pela entidade coletora ou credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município,
contendo a discriminação do número de doações e a data em que foram realizadas, sendo que não poderá ser inferior a 3 (três) vezes
no período de 12 (doze) meses anterior a publicação do edital, isto é, no período de 01/09/2020 a 31/08/2021.

_______________, ______ de ____________________ de 20__.

Assinatura do candidato

IMPORTANTE:
- Somente será concedida a isenção do valor da inscrição apenas para um Cargo. Caso tenha interesse em realizar inscrição para mais
de um Cargo, se houver, deverá realizá-la via internet e efetuar o pagamento do valor correspondente através do boleto bancário das
demais inscrições para que sejam efetivadas;
- Não haverá devolução da documentação encaminhada a IGECS – Instituto de Gestão de Cidades para solicitação de inscrição com
isenção de pagamento e terá validade somente para este Certame; e
- Caso os documentos protocolados não atendam aos requisitos exigidos, a inscrição será INDEFERIDA como isenta, podendo o
candidato imprimir o Boleto Bancário e efetuar o pagamento até a data de vencimento estabelecida no Boleto, para que sua inscrição
seja efetivada.

ATENÇÃO: Os Documentos Comprobatórios (Anexo) devem ser enviados em Envelope via SEDEX com A.R. (Aviso de
Recebimento) para o IGECS – Instituto de Gestão de Cidades – situado a Rua Rita Bueno de Angeli, 189, 2º Andar - Jd.
Esplanada II - Indaiatuba/SP - CEP: 13331-616, até a data de 03/09/2021.
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