ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA
PROCESSO SELETIVO nº 009/2018
PRIMEIRA ERRATA AO EDITAL Nº 001/2018
MARCIANO MAURO PAGLIARINI, Prefeito Municipal de Nova Itaberaba- SC, no uso de suas
atribuições legais, considerando que a Administração Municipal poderá rever seus próprios atos
a fim de adequá-los ao que for necessário, sem prejuízo aos cofres públicos e, também quando
há interesse público, resolve publicar a seguinte errata ao Edital supramencionado:
1- No Edital nº 001/2018 do Processo Seletivo nº 009/2018, no quadro de vagas item 1.1.1 o
valor das inscrições dos cargos de Estagiários passam de R$ 80,00 (oitenta reais) para:
a) Estagiários Nível superior R$ 50,00 (cinquenta reais);
b) Estagiários Nível Médio R$ 40,00 (quarenta reais);
2- No Edital nº 001/2018 do Processo Seletivo nº 009/2018 no item 4.3.2 no quadro a
pontuação dos títulos e abaixo do quadro nas observações com * (um asterisco) onde se
lê:
Cargos

Tipo de prova

Objetiva

Nº de
questões/pontos

Língua Portuguesa

10

Temáticas da
Educação
Conhecimentos
específicos
Pós Graduação
Mestrado
Doutorado

10

Títulos

Cursos de
aperfeiçoamento
na área específica

Estagiários
todos

Peso de
cada
questão
(pontos)

Total
máximo de
pontos

0,25

8,00

-----

1,50

-----

0,50

Conhecimentos
gerais

Conhecimentos
específicos

Professores
todos

Disciplinas

Objetiva

Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos
Gerais
Total

12
0,50*
0,50*
1,00*
0,005 a cada hora.
Máximo de 100
horas de cursos
realizados nos
últimos 02 anos.**

10
10
05
05

0,50

10

10

“*Poderão ser somados uma pós-graduação e um mestrado ou duas pós-graduação ou dois
mestrados, ou uma pós-graduação/mestrado e um mestrado/doutorado em sua área de
atuação.”
3- Leia-se:
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Cargos

Tipo de prova

Objetiva

Professores
todos

Disciplinas

Nº de
questões/pontos

Língua Portuguesa

10

Temáticas da
Educação
Conhecimentos
específicos
Pós Graduação
Mestrado
Doutorado

10

Total de
pontos
máximos

0,25

8,00

-----

1,50

-----

0,50

Conhecimentos
gerais

Conhecimentos
específicos
Títulos

Cursos de
aperfeiçoamento
na área específica

Estagiários
todos

Peso de
cada
questão
(pontos)

Objetiva

Total
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos
Gerais
Total

12
0,50*
1,00*
1,50*
0,005 a cada hora.
Máximo de 100
horas de cursos
realizados nos
últimos 02 anos.**

10
10
05
05

0,50

10

10

* Não poderão ser somados os títulos de pós-graduação, mestrado ou doutorado.
4- O Anexo II – Conteúdo Programático das Provas do Edital 001/2018 do Processo Seletivo nº
009/2018 passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS
Processo Seletivo nº 009/2018
1 – ESTAGIÁRIOS NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
PORTUGUÊS: Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e
consonantais. Ortografia: divisão silábica, pontuação, uso do hífen, acentuação gráfica, crase, uso
dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j. Morfologia:
processos de formação de palavras, as 10 classes de palavras (artigo, adjetivo, advérbio, pronome,
preposição, substantivo, verbo, conjunção, numeral, interjeição), flexões, conjugação verbal,
sentido próprio e figurado. Sintaxe: sintaxe da oração e do período composto, voz passiva e ativa,
concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal. Semântica:
relações de significados entre palavras e orações, polissemia, sinônimo, antônimo, homônimos e
parônimos, figuras de linguagem, conotação, denotação. Fonologia: fonemas e letras, sílabas,
encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato...). Literatura: períodos e estilos da
literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros literários. As questões de Língua Portuguesa,
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assim com aquelas das demais áreas (descritas neste ANEXO), serão elaboradas sob as normas
ortográficas do Decreto nº 6.583, de 29 de março de 2008, que promulga o Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990.
2. MATEMÁTICA e CONHECIMENTOS GERAIS: Operações fundamentais. Números fracionários,
mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Potenciação. Operações com frações. Sistema
de medidas decimais: metro, metro quadrado e cúbico, litro, grama. Unidades de comprimento.
Medidas de área. Medidas de Volume. Média Aritmética: Simples e ponderada. Regra de três:
simples e composta. Juros: simples e composto. Razão e Proporção. Porcentagem. Equações e
Inequações de 1º e 2. Grau, Logarítmicas, Exponenciais e Trigonométricas. Transformação em dias,
horas, minutos e segundos. Probabilidades. Resolução de problemas. Raciocínio Lógico.
Geometria: Forma, perímetro, área, volume, ângulo e Teorema de Pitágoras. Geometria analítica.
Logaritmos. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. Sistema
Monetário Brasileiro. Matrizes. Raízes. Polinômios. Binômios. Fatorial. Aspectos da História,
Geografia, Atualidades, Cultura, Cinema, Artes, tecnologia, Economia, e organização política do
mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município.
2. PROFESSORES
2.1. LÍNGUA PORTUGUESA (para todos os cargos de professor).
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação escrita e visual. Semântica e figuras de linguagem.
Fonologia: ditongos crescentes e decrescentes, orais e nasais; tritongo oral e nasal e hiato.
Dígrafos e Dífono. Classes morfológicas. Sintaxe do período simples e composto. Regras da nova
ortografia. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Colocação pronominal.
Texto jornalístico e publicitário. Figuras de Linguagem e de Pensamento.
2.2. TEMÁTICAS DA EDUCAÇÃO (para todos os cargos de professor).
Planejamento e organização do trabalho pedagógico. Processo de Planejamento: concepção,
importância, dimensões e níveis. Planejamento participativo: concepção, construção,
acompanhamento e avaliação. Planejamento Escolar: planos da escola, do ensino e da aula.
Currículo Escolar: definição, propostas e prática. Educação para a Diversidade, Cidadania,
Educação e Direitos Humanos. Fundamentos legais da Educação Especial/inclusiva e o papel do
professor e da escola. Temas Transversais. Tendências Pedagógicas na prática escolar. Avaliação
Escolar e suas implicações pedagógicas. Projeto Político Pedagógico: concepção, princípios e eixos
norteadores. Plano Nacional e Municipal de Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. Das
Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei Federal nº 11.494/2007 - Regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB; Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental de acordo com o
Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para a Educação Básica (Pareceres e Resoluções em
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vigor do CNE/CEB – Ministério da Educação, que versam sobre a Educação Básica, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Educação no Campo, a Educação Especial, a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e as Relações Étnico-raciais). Estatuto da Criança e do Adolescente
– Lei n° 8.069/1990. Plano Nacional de Educação – PNE.
2.3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTL (CRECHE E PRÉ ESCOLA)
Conhecimentos Político-Pedagógicos: função social e política da escola, perspectiva crítica e
perspectiva neoliberal. Gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar.
Colegiados escolares. Projetos político-pedagógicos. A educação básica no Brasil: acesso,
permanência, inclusão e fracasso escolar. A organização da educação básica. Princípios e fins da
educação nacional. Diretrizes curriculares para a educação Infantil. Parâmetros Curriculares
Nacionais. Conhecimentos da Prática de Ensino: processos e conteúdo do ensino e da
aprendizagem. Conhecimento na escola. A organização do tempo e do espaço e a avaliação
escolar. Projetos de trabalho e a interdisciplinaridade. Cotidiano escolar: relações de poder na
escola. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na prática escolar. Educação inclusiva. Bases
psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes teóricas e repercussões
na escola. A multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. Visão interdisciplinar e
transversal do conhecimento. Gestão participativa na escola. Distúrbios, transtornos e dificuldades
de aprendizagem. Tecnologias no contexto educacional. Contribuições de Piaget e de Vygotsky.
Construtivismo. Noções de desenvolvimento infantil. O lúdico e os jogos na educação infantil. A
importância da literatura infantil na infância. Ética no trabalho docente. Diversidade. Teóricos:
Paulo Freire, Piaget, Rousseau, Vygotsky, Wallon, Rubem Alves, Edgar Morin, Ovide Decroly, Maria
Montessori, Celestin Freinet, Johann Heinrich Pestalozzi, Carl Rogers, Friedrich Froebel.
Atualidades Profissionais.
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5ºANO)
História da Educação. Teoria e Prática da Educação. Conhecimentos Político-Pedagógicos: função
social e política da escola, perspectiva crítica e perspectiva neoliberal. Gestão democrática e
autonomia na organização do trabalho escolar. Colegiados escolares. Projetos políticopedagógicos. A educação básica no Brasil: acesso, permanência, inclusão e fracasso escolar. A
organização da educação básica. Princípios e fins da educação nacional. Diretrizes curriculares
para o ensino fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Conhecimentos da prática de
ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem. Conhecimento na escola. A
organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar. Projetos de trabalho e a
interdisciplinaridade. Cotidiano escolar: relações de poder na escola. Currículo e cultura.
Tendências pedagógicas na prática escolar. Inatismo, empirismo e construtivismo. Educação
inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito, correntes teóricas
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e repercussões na escola. A multidimensionalidade do processo ensino aprendizagem.
Pressupostos filosóficos. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Gestão participativa
na escola. Ética no trabalho docente. Distúrbios, transtornos e dificuldades de aprendizagem.
Tecnologias no contexto educacional. Diversidade. Alfabetização com letramento. Gêneros
textuais, produção e reestruturação de textos, análise linguística; Campos Numéricos – Números
Naturais, Números Racionais; Campos Geométricos – Geometria Espacial, Geometria Plana,
Sistema de Medidas; Estatística; Ciências Naturais: meio biótico e abiótico, recursos tecnológicos,
interpendências, saúde; Ciências humanas e sociais: tempo cronológico e histórico,
temporalidade, espaço, relações e interações, cotidiano, memória e identidade/grupo, paisagem,
localização, orientação, representação. Teóricos: Paulo Freire, Piaget, Rousseau, Vygotsky, Wallon,
Rubem Alves, Edgar Morin, Ovide Decroly, Maria Montessori, Celestin Freinet, Johann Heinrich
Pestalozzi, Carl Rogers, Friedrich Froebel. Atualidades profissionais.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Educação inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento: conceito,
correntes teóricas e repercussões na escola. A multidimensionalidade do processo ensinoaprendizagem. Pressupostos filosóficos. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento.
Gestão participativa na escola. Distúrbios, transtornos e dificuldades de aprendizagem.
Tecnologias no contexto educacional. Ética no trabalho docente. Diversidade. Atendimento
educacional especializado: aspectos legais, pedagógicos, organizacionais. Política Nacional de
Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva. Atribuições do Professor do AEE. Sala de
recursos multifuncionais. Deficiência Física e AEE. Deficiência Intelectual e AEE. Deficiência Visual e
AEE. Pessoas com Surdez e AEE. Transtornos globais do Desenvolvimento e AEE. Teóricos: Paulo
Freire, Piaget, Rousseau, Vygotsky, Wallon, Rubem Alves, Edgar Morin, Ovide Decroly, Maria
Montessori, Celestin Freinet, Johann Heinrich Pestalozzi, Carl Rogers, Friedrich Froebel.
Atualidades Profissionais.
PROFESSOR DE INGLES
Metodologia do ensino da língua estrangeira. Proposta curricular da língua estrangeira moderna.
O ensino de língua para a comunicação. Dimensões comunicativas no ensino de inglês. Construção
da leitura e escrita da língua estrangeira. A linguagem oral do inglês. Aspectos gramaticais da
língua inglesa. Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Inglesa. Compreensão de texto.
Preposições. Pronomes. Comparação de adjetivos. Superlativos. Todos os tempos verbais e formas
afirmativa, negativa e interrogativa. Verbos regulares e irregulares (Passado). Falsos cognatos.
Falsos Verbos. Conjunções. Plural. Discurso indireto. Caso genitivo. Fonologia. Atualidades
Profissionais.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
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A educação física no Brasil – sua história. A importância social da Educação física: na escola, no
lazer, na formação do indivíduo e na transformação social. A educação física no desenvolvimento
infantil, no ensino fundamental. Avaliação em educação física. A relação ensino aprendizagem
numa visão construtivista sócio interacionista. As diferentes tendências pedagógicas da Educação
Física na escola. Educação Física escolar e cidadania. Parâmetros Curriculares nacionais de
Educação física. A educação inclusiva na educação física. Competição, cooperação e transformação
didático pedagógica. Anatomia e Fisiologia Humanas. Dimensões biológicas aplicadas à Educação
Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição e atividade
física. Socorros de urgência aplicados à Educação Física. Fisiologia do exercício. Substâncias
proibidas/permitidas. Esportes: atletismo, futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol,
esportes com bastões, técnicas e táticas, regras e penalidades. Organização de eventos esportivos.
Jogos pré-desportivos. Brincadeiras da cultura popular. Lutas: judô, capoeira. Atividades Rítmicas e
Expressivas. Percepção corporal e espaço-temporal. Ginásticas de preparação e aperfeiçoamento
para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica
e rítmica desportiva. Organização e legislação do ensino da educação física. Código de Ética dos
Profissionais de Educação Física. Atualidades profissionais.
PROFESSOR DE ARTES
Diversidade cultural no ensino das Artes Visuais. As abordagens metodológicas no ensino das
Artes Visuais. O papel da arte na educação. Parâmetros Curriculares Nacionais - Arte. O ensino e a
aprendizagem em arte. O uso das imagens no ensino das Artes Visuais. A educação musical no
contexto atual. O ensino de música na educação básica. Pressupostos metodológicos do ensino de
música. Música e sociedade. A diversidade cultural no ensino de música. História da música: da
antiguidade aos tempos atuais. Arte e Artesanato. Arte e meio ambiente. Elementos Visuais.
Contextualização, fruição e o fazer artístico. História do Teatro: da antiguidade aos tempos atuais.
Pressupostos metodológicos do ensino do Teatro. O Teatro como produto cultural e apreciação
estética. Linguagem cênica: elementos formais, formas teatrais. O ensino do teatro na Educação
Básica. Contribuições de: Meiningem, Stanislavski, Copeau, Brecht, Meyerhold, Grotowski,Eugênio
de Barba e José Celso Martinez Correa. História da dança: das primeiras manifestações aos dias
atuais. Aspectos culturais, sociais e históricos das diferentes formas de dança: erudita, popular,
folclórica, antiga e contemporânea. Estrutura e funcionamento do corpo e os elementos que
compreendem seu movimento. Pressupostos metodológicos do ensino da dança. Principais
artistas plásticos da história. Atualidades Profissionais.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Currículo Escolar: sentido amplo e especifico planejamento curricular, interdisciplinaridade,
diversidade; Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de
conceitos científicos, mediação professor-aluno, plano de aula, procedimentos metodológicos e
teoria da atividade; Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos- Relacionamento
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Professor x Aluno, Função e papel da escola, Problemas de aprendizagem, Fatores físicos,
psíquicos e sociais. Processo de Alfabetização na Educação de Jovens e Adultos.
PROFESSOR DE INFORMÁTICA
Conhecimentos sobre formas pedagógicas do ensinamento e da operacionalização de atividades
relacionadas ao ensino de informática. Conceitos Básicos de Sistemas de Informações:
Computadores: organização e arquitetura de computadores, componentes de um computador
(hardware e software). Redatores e processadores de texto (especialmente o Word), planilhas
(especialmente Excel), PowerPoint; outros aplicativos do pacote Microsoft Office; internet e
aplicativos de comunicação; redatores processadores de texto e outros aplicativos do Linux.
Conhecimentos relacionados à INTERNET e à comunicação pela rede mundial de computadores.
Conhecimentos básicos inerentes ao respeito e atenção aos colegas de trabalho, às autoridades,
aos munícipes; conhecimentos sobre o relacionamento com os demais servidores públicos
municipais, com autoridades municipais, com os munícipes; conhecimentos acerca das
responsabilidades relacionadas com o exercício das atribuições do cargo; outros conhecimentos
para a execução das atividades pertinentes às características e à especificidade do cargo.
5- Permanecem inalteradas as demais disposições editalícias.
6- Publique-se o Edital Retificado com as devidas alterações.
Nova Itaberaba- SC, 08 de novembro de 2018.

MARCIANO MAURO PAGLIARINI
Prefeito Municipal
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