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ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE CHAVES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES 
CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 02/2016/PMC 

      
A Prefeita Municipal de Chaves - PA, atendendo recomendações do Ministério Público do Estado do Pará, torna pública, 
para ciência dos interessados, a retificação no Edital n° 01/2016/PMC que visa o provimento de cargos do quadro de 
pessoal da Prefeitura Municipal, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens/subitens e 
anexos do edital supracitado. 

Onde se lê 

3.12.2. A Pessoa com Deficiência (PcD), que desejar solicitar isenção da taxa de inscrição deverá realizar inscrição, por 
meio de preenchimento de sua inscrição em formulário online disponível no site da FADESP (www.portalfadesp.org.br), 
como os demais candidatos,  no período de  09/11/2016 a 25/11/2016. Neste período Pessoas com Deficiência (PcD), 
que requerer isenção da taxa de inscrição deverá encaminhar a cópia do documento de identidade e da carteirinha ou 
declaração de cadastramento da instituição à qual pertence por ser deficiente físico, por meio de carta registrada, à 
Central de Atendimento da FADESP – Concurso da PMC (Isenção da Taxa de Inscrição), à Rua Augusto Corrêa, s/n, 
Campus Universitário da UFPA, Guamá, Belém-Pará, CEP:66075-110. Solicitações de isenções posteriores ao período 
deste subitem serão indeferidas. 

Leia-se 

3.12.2. A Pessoa com Deficiência (PcD), que desejar solicitar isenção da taxa de inscrição deverá realizar inscrição, por 
meio de preenchimento de sua inscrição em formulário online disponível no site da FADESP (www.portalfadesp.org.br), 
como os demais candidatos,  no período de  09/11/2016 a 02/12/2016. Neste período Pessoas com Deficiência (PcD), 
que requerer isenção da taxa de inscrição deverá encaminhar a cópia do documento de identidade e da carteirinha ou 
declaração de cadastramento da instituição à qual pertence por ser deficiente físico, por meio de carta registrada, à 
Central de Atendimento da FADESP – Concurso da PMC (Isenção da Taxa de Inscrição), à Rua Augusto Corrêa, s/n, 
Campus Universitário da UFPA, Guamá, Belém-Pará, CEP:66075-110. Solicitações de isenções posteriores ao período 
deste subitem serão indeferidas. 

Onde se lê 

3.12.8. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido, se assim desejar, deverá, para efetivar a sua inscrição 
no concurso, imprimir o Boleto Bancário para pagamento, até o dia 06 de dezembro de 2016. 

Leia-se 

3.12.8. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido, se assim desejar, deverá, para efetivar a sua inscrição 
no concurso, imprimir o Boleto Bancário para pagamento, até o dia 09 de dezembro de 2016. 

Onde se lê 

5.1. Será admitida somente a inscrição online (via Internet) no endereço eletrônico https://www.portalfadesp.org.br, 
solicitada no período entre o dia 09 de novembro de 2016 até às 23h59 do dia 05 de dezembro de 2016, horário de 
Belém. 

Leia-se 

5.1. Será admitida somente a inscrição online (via Internet) no endereço eletrônico https://www.portalfadesp.org.br, 
solicitada no período entre o dia 09 de novembro de 2016 até às 23h59 do dia 09 de dezembro de 2016, horário de 
Belém. 
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Onde se lê 

5.5. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 06 de dezembro de 
2016. 

Leia-se 

5.5. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 09 de dezembro de 
2016. 

Onde se lê 

5.8. Após o acatamento da inscrição e sua respectiva confirmação, será disponibilizado ao candidato o cartão de 
inscrição contendo o local da realização da prova objetiva no site da FADESP, no endereço eletrônico 
www.portalfadesp.org.br, a partir do dia 08 de dezembro de 2016. Ressalte-se que é de inteira responsabilidade do 
candidato a emissão do seu cartão de inscrição e, se for o caso, correção de seus dados, no período retrocitado. 

Leia-se 

5.8. Após o acatamento da inscrição e sua respectiva confirmação, será disponibilizado ao candidato o cartão de 
inscrição contendo o local da realização da prova objetiva no site da FADESP, no endereço eletrônico 
www.portalfadesp.org.br, a partir do dia 13 de dezembro de 2016. Ressalte-se que é de inteira responsabilidade do 
candidato a emissão do seu cartão de inscrição e, se for o caso, correção de seus dados, no período retrocitado. 

Onde se lê 

ANEXO I - TABELA DE CARGOS  

[...] 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Arapixi 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

10 

R$ 
958,89 + 

Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 
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Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Arauá 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

08 

R$ 
958,89  

+ 

Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental .Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Cavianinha 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

12 

R$ 
958,89  

+ 

Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
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escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Cururu 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

15 

R$ 
958,89  

+ 

Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Ganhoão 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

08 

R$ 
958,89  

+ 

Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
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atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Ipixuna 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

08 

R$ 
958,89  

+ 

Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Mocoões 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

03 

R$ 
958,89  

+ 

Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
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desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Nascimento 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

09 

R$ 
958,89  

+ 

Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Pracutuba 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

07 

R$ 
958,89  

+ 

Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
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da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Urbana  

- Cidade 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

15 

R$ 
958,89  

+ 

Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural - 
Polo Sede e 
Entorno 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

04 

R$ 
958,89  

+ 

Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
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escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Ubussutuba 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

06 

R$ 
958,89  

+ 

Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural - 
Polo Viçosa 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

03 

R$ 
958,89  

+ 

Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
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com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

 
[...] 
 

Leia-se 
 

ANEXO I - TABELA DE CARGOS  
 

[...] 
 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Arapixi 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

10 

R$ 
1.067,82

+ 
Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Arauá 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

08 

R$ 
1.067,82 

+ 
Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental .Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
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jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Cavianinha 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

12 

R$ 
1.067,82 

+ 
Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Cururu 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

15 

R$ 
1.067,82 

+ 
Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 
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Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Ganhoão 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

08 

R$ 
1.067,82 

+ 
Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Ipixuna 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

08 

R$ 
1.067,82 

+ 
Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Mocoões 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

03 

R$ 
1.067,82 

+ 
Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
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unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Nascimento 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

09 

R$ 
1.067,82 

+ 
Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Pracutuba 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

07 

R$ 
1.067,82 

+ 
Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
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solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Urbana  

- Cidade 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

05 

R$ 
1.067,82 

+ 
Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural - 
Polo Sede e 
Entorno 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

04 

R$ 
1.067,82 

+ 
Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
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escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural -
Polo Ubussutuba 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

06 

R$ 
1.067,82 

+ 
Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

Professor 
Educação Básica 
I – Zona Rural - 
Polo Viçosa 

Formação ao 
nível médio 

em 
magistério.  

03 

R$ 
1.067,82 

+ 
Gratifica
ções 

100 
horas  

Reger classes: Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Organizar e promover 
atividades específicas de forma individual e coletiva. 
Participar das atividades desenvolvidas na rede 
municipal; participar da elaboração da proposta 
pedagógica da Unidade Escolar; participar do 
processo de planejamento, execução e avaliação 
das atividades escolares; elaborar e cumprir plano 
de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
unidade escolar; utilizar metodologias por meio de 
ações que garantam o ensino e aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias e 
atendimento aos alunos que apresentem menor 
rendimento; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula e 
horário de trabalho pedagógico coletivo, de acordo 
com o horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; 
desempenhar as demais tarefas indispensáveis ao 
atendimento dos fins educacionais da unidade 
escolar. 

 
[...] 
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Inclusão no Anexo I – Tabela de Cargos, como se segue: 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Cargo/Lotação 
Pré-

requisitos 

N° 
Vagas 
Total 

 
Vencime
ntos 
Base 

 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Técnico 
Pedagógico – 
Educação 

Especial - Zona 
Urbana - Polo 

Cidade 

Graduação 
em 

licenciatura 
plena em 
pedagogia 

com curso de 
pós-

graduação 
em 

Educação 
Especial 

01 

R$ 
3.034,83 

+ 
Gratificaç

ões 

200 
horas  

Implementam, avaliam, coordenam e planejam o 
desenvolvimento de projetos pedagógicos / 
instrucionais nas diversas modalidades de ensino, 
aplicando metodologias e técnicas para facilitar o 
processo de ensino e aprendizagem; atuam em 
todos os níveis de ensino para atender as 
necessidades dos alunos especiais, 
acompanhando e avaliando os processos 
educacionais; Oferecer apoio pedagógico a 
alunos integrados em classe comum;  
manter intercâmbio com a comunidade escolar 
para um trabalho de conscientização sobre as 
potencialidades do portador de necessidades 
especiais; organizar cronograma de atendimento 
às necessidades e às condições de cada aluno; 
reunir sistematicamente os pais dos alunos para 
orientações e incentivos à participação em 
reuniões da escola e no processo de integração 
dos alunos especiais; elaborar material 
pedagógico, visando a sanar as dificuldades 
encontradas pelos alunos integrados em classes 
comuns, nas diferentes áreas do conhecimento; 
viabilizam o trabalho coletivo, criando e 
organizando mecanismos de participação em 
programas e projetos educacionais, facilitando o 
processo comunicativo entre a comunidade 
escolar e os diversos entes a ela vinculados; 
exercer as demais atribuições decorrentes dos 
Regimentos Escolares, das normas emanadas da 
Secretaria Municipal de Educação e no que 
concerne à especificidade de sua função. 

Professor 
Educação 

Básica I – Nível 
Superior - 

Zona Urbana - 
Polo Cidade 

Graduação 
em 

licenciatura 
plena em 
pedagogia 
ou formação 
superior de 
professores 
do pré-

escolar da 1a 
a 4a séries 
do ensino 

fundamental.  

10 

R$ 
1.264,52 

+ 
Gratificaç

ões 

100 
horas  

Reger classes do Ensino Fundamental. Organizar 
e promover atividades específicas de forma 
individual e coletiva. Participar das atividades 
desenvolvidas na rede municipal; participar da 
elaboração da proposta pedagógica da Unidade 
Escolar; participar do processo de planejamento, 
execução e avaliação das atividades escolares; 
elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a 
proposta pedagógica da unidade escolar; utilizar 
metodologias por meio de ações que garantam o 
ensino e aprendizagem dos alunos; estabelecer e 
implementar estratégias e atendimento aos 
alunos que apresentem menor rendimento; 
cumprir os dias letivos, as horas de jornada de 
trabalho de docência em sala de aula e horário de 
trabalho pedagógico coletivo, de acordo com o 
horário estabelecido pela direção da unidade 
escolar; manter espírito de cooperação e 
solidariedade com a equipe escolar e comunidade 
em geral; cumprir os dias letivos, as horas de 
jornada de trabalho de docência em sala de aula 
e horário de trabalho pedagógico coletivo, de 
acordo com o horário estabelecido pela direção 
da unidade escolar; colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; desempenhar as demais tarefas 
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indispensáveis ao atendimento dos fins 
educacionais da unidade escolar. 

 
Inclusão no Anexo II – Conteúdos Programáticos, como se segue: 

 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

[...] 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Professor Educação Básica I – Nível Superior - Zona Urbana - Polo Cidade  
1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96. / Estatuto da Criança e do Adolescente. 
2. Diretrizes Curriculares Nacionais: Educação Básica, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial, 
Educação do Campo, EJA, Relações Étnico Raciais, Educação em Direitos Humanos. 
3. As teorias em Educação: Piaget/Vygotsky e Wallon. 
4. Inclusão Escolar: Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva; Decreto Federal nº 
7.611/2011 (Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências). 
5. A gestão democrática na escola. 
6. O lúdico na educação: a questão da afetividade, do jogo e da brincadeira.  
7. Concepção de infância e de criança. 
8. Avaliação Escolar. 
9. Alfabetização e Letramento. 
10. Psicogênese da Língua Escrita: construção do Sistema de Escrita Alfabética. 
11. Papel e função da escola. 
12. Planejamento, organização do trabalho  pedagógico  e do tempo na escola. 

 
Técnico Pedagógico - Educação Especial – Zona Urbana - Polo Cidade  
1. Desafios atuais da educação pública. 
2. Questões atuais da educação. 
3. Legislação Educacional: Constituição Federal e atualizações a data do concurso; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº. 9.394/96 e atualizações até a data do concurso; Estatuto da Criança e do Adolescente; Diretrizes 
Curriculares Nacionais e referidos pareceres: para A Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Básica; 
Educação de Jovens e adultos, Educação Especial, Operacionais para Educação do Campo e Educação em Direitos 
Humanos; Plano Nacional de Educação Lei 13.005; Plano de metas Compromisso Todos pela Educação, Plano de 
Desenvolvimento da Educação. 
4. Marcos político-legais da educação especial na perspectiva da educação inclusiva;  
5. Política de Integração na educação especial;  
6. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência/ ONU;  
7. A história da educação especial no Brasil;  
8. Fundamentos da Educação Inclusiva;  
9. Educação inclusiva: características, definições e objetivos;  
10. A questão da diferença na educação especial: discursos e representações; Tecnologia assistiva e comunicação 
alternativa;  
11. Os serviços de atendimento educacional especializado para surdos;  
12. O bilinguismo na educação de surdos;  
13. Os serviços de atendimento educacional especializado para cegos e baixa visão;  
14. O Braille para a alfabetização e aquisição da leitura e escrita;  
15. Os serviços de atendimento educacional especializado para deficientes físicos; Os serviços de atendimento 
educacional especializado para deficientes intelectuais;  
16. Os serviços de atendimento educacional especializado para deficientes múltiplos;  
17. Os serviços de atendimento educacional especializado para surdocegos;  
18. Os serviços de atendimento educacional especializado para crianças e adolescentes com transtornos globais do 
desenvolvimento;  
19. Os serviços de atendimento educacional especializado para crianças e adolescentes com altas 
habilidades/superdotação;  
20. O desenho universal e a sua importância em educação especial;  
21. As estratégias de avaliação de crianças e adolescentes com deficiência e com transtornos do desenvolvimento;  
22. Pressupostos teóricos e filosóficos que fundamentam a relação entre os sujeitos do processo ensino - aprendizagem;  
23. Histórico, objeto e as tendências pedagógicas da Didática, no atual cenário sócio, econômico, político e cultural;  
24. A pesquisa como paradigma de uma formação e prática docente reflexiva; Planejamento Educacional: finalidades, 
importância, perspectivas e possibilidades de construção coletiva do Projeto Político Pedagógico;  
25. Avaliação: importância, características, instrumentos e sujeitos, em perspectiva dialética e inclusiva. 
 

Chaves (PA), 24 de Novembro de 2016 
 

Solange Cascaes de Brito Lobato   
Prefeita Municipal de Chaves 


