
 

 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2023 

Edital n.º 03/2023 
 

Página 1 de 3 

O Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 

estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em 

conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos Públicos, nomeada através da Portaria n° 5.067, de 04 de novembro 

de 2022, TORNA PÚBLICO a inclusão dos seguintes cargos no presente concurso público: 

 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  

Cargo 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 

Concorrência 

Vagas 

PcD 

Vagas 

Negros 

Vencimento  

base (R$) 

Taxa de 

Inscrição 

R$ 

Requisitos básicos 

Professor de Língua Inglesa 40 1 0 0 3.326,63 100,00 
Formação em ensino de graduação plena em 

Letras e Inglês 

Professor de Artes 40 CR 0 0 3.326,63 100,00 
Formação em ensino de graduação plena em 

Artes 

 

Art. 1º - As atribuições e conteúdo programático dos cargos de Professor de Língua Inglesa e Professor de Artes, serão os 

seguintes:  

 

 

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Participar do processo de planejamento e elaboração da Proposta Pedagógica da escola; Mediar a aprendizagem 

dos alunos; Organizar as atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem; Contribuir para o aprimoramento da qualidade do 

ensino; Elaborar e cumprir Plano de trabalho segundo a Proposta Pedagógica do educandário (plano de ensino, plano de aula, diário de 

classe). PRÉ-REQUISITOS: Formação em ensino de graduação plena em Letras e Inglês Instrução: Responsabilidade: Por materiais, 

equipamentos, supervisão de terceiros, informações e documentos. ATRIBUIÇÕES TÍPICAS - Participar ativamente da elaboração da 

proposta pedagógica da escola; - Elaborar e cumprir Plano de trabalho segundo a Proposta Pedagógica da escola (plano de ensino, plano 

de aula, diário de classe); - Atender alunos em nível de docência do Ensino Fundamental - Anos Inicias, planejar e executar o trabalho 

docente; orientar o processo de aprendizagem e avaliação do aluno, procedendo o registro das observações; - Organizar as operações 

inerentes ao processo ensino e aprendizagem; - Constatar necessidades especiais e encaminhar para atendimento específico com a 

Equipe Multiprofissional; - Cooperar com a Equipe Diretiva da Escola, colaborando com as atividades de articulação da instituição com 

as famílias e a comunidade; - Buscar aperfeiçoamento profissional continuado para a realização de um trabalho que vise uma educação 

de qualidade; - Participar de eventos e atividades extraclasse, relacionadas com a educação; - Executar tarefas afins; participar das 

discussões e elaboração da proposta pedagógica; - Cumprir os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar integralmente 

dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; - Estabelecer estratégias de recuperação para 

alunos com dificuldades de aprendizagem; - Participar de formação continuada, inclusive no período de recesso escolar; - Orientar os 

educandos para o desenvolvimento de Hábitos saudáveis e atitudes corretas quanto a alimentação; - Preencher as documentações 

referente a vida escolar do educando; - Manter a comunicação entre escola e família através de registro específicos para tal ato. - 

Relacionar-se com ética aos colegas, servidores, alunos, pais e a comunidade em geral; - Cumprir as regras internas da Instituição; - 

Realizar planejamento integrado com as demais áreas do conhecimento; - Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; - 

Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

 

PROFESSOR DE ARTES 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Participar do processo de planejamento e elaboração da Proposta Pedagógica da escola; Mediar a aprendizagem 

dos alunos; Organizar as atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem; Contribuir para o aprimoramento da qualidade do 

ensino; Elaborar e cumprir Plano de trabalho segundo a Proposta Pedagógica do educandário (plano de ensino, plano de aula, diário de 

classe). PRÉ-REQUISITOS: Formação em ensino de graduação plena em Artes Instrução: Responsabilidade: Por materiais, equipamentos, 

supervisão de terceiros, informações e documentos ATRIBUIÇÕES TÍPICAS - Participar ativamente da elaboração da proposta pedagógica 

da escola; - Elaborar e cumprir Plano de trabalho segundo a Proposta Pedagógica da escola; (Plano de ensino, plano de aula, diário de 

classe) - Atender alunos em nível de docência do Ensino Fundamental - Anos Inicias, planejar e executar o trabalho docente; orientar o 

processo de aprendizagem e avaliação do aluno, procedendo o registro das observações; - Organizar as operações inerentes ao processo 

ensino e aprendizagem; - Constatar necessidades especiais e encaminhar para atendimento específico com a Equipe Multiprofissional; - 

Cooperar com a Equipe Diretiva da Escola, colaborando com as atividades de articulação da instituição com as famílias e a comunidade; 

- Buscar aperfeiçoamento profissional continuado para a realização de um trabalho que vise uma educação de qualidade; - Participar de 

eventos e atividades extraclasse, relacionadas com a educação; - Cumprir os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; - Estabelecer estratégias de 

recuperação para alunos com dificuldades de aprendizagem; - Participar de formação continuada, inclusive no período de recesso escolar; 

- Orientar os educandos para o desenvolvimento de Hábitos saudáveis e atitudes corretas quanto a alimentação; - Preencher as 
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documentações referente a vida escolar do educando; - Manter a comunicação entre escola e família através de registro específicos para 

tal ato. - Relacionar-se com ética aos colegas, servidores, alunos, pais e a comunidade em geral; - Cumprir as regras internas da Instituição; 

- Realizar planejamento integrado com as demais áreas do conhecimento; - Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 

- Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 

ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Professor de Língua Inglesa 

História da Educação Brasileira. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. O atual 

sistema educacional brasileiro: LDB; dever do estado em relação à educação infantil. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a 

orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo 

ensino-aprendizagem. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do 

conhecimento: papel do educador. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade no processo de ensinar a aprender. O planejamento 

em educação. Avaliação Escolar. Avaliação na educação infantil. Inclusão escolar. Educação Étnico-racial: ensino de história e cultura afro-

brasileira e africana. Gestão escolar democrática e participativa. Noções de desenvolvimento infantil. O lúdico e os jogos na educação 

infantil. Concepção de alfabetização, leitura e escrita. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, 

disortografia, disartria e  TDAH). A importância da literatura infantil na infância. Adaptação da criança na creche. Direitos da criança e do 

adolescente. Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, educação, lazer e esporte. Ética no trabalho docente. Constituição 

Federal de 1988. Compreensão de textos em Língua Inglesa: estratégias de leitura, tipologia textual, estrutura e organização textual, 

coerência e coesão: principais elementos e relações da estrutura lingüística do inglês (morfologia, sintaxe, semântica, fonologia, 

vocabulário, uso); fundamentos teóricos do processo de ensino/aprendizagem da Língua Inglesa e principais abordagens metodológicas. 

 

Professor de Artes 

O atual sistema educacional brasileiro: LDB; dever do estado em relação à educação infantil. Projeto político-pedagógico: fundamentos 

para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo 

ensino-aprendizagem. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do 

conhecimento: papel do educador. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade no processo de ensinar a aprender. História da Arte. 

A Arte-Educação no Brasil. As abordagens metodológicas no ensino das Artes Visuais. O uso das imagens no ensino das Artes Visuais. 

Cultura afro-brasileira, africana e indígena. A educação musical no contexto atual. O ensino de música na educação básica. Pressupostos 

metodológicos do ensino de música.  A diversidade cultural no ensino de música.  História da música: da antiguidade aos tempos atuais.  

Arte e Artesanato. Arte e meio ambiente. Elementos Visuais. História do Teatro: da antiguidade aos tempos atuais. Pressupostos 

metodológicos do ensino do Teatro.  Linguagem cênica; elementos formais, formas teatrais.  O ensino do teatro na Educação Básica; 

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. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, 

disortografia, disartria e  TDAH).   

 

Art. 2º - Em razão da inclusão dos cargos de Professor de Língua Inglesa e Professor de Artes, fica alterado o cronograma, 

passando a vigorar com as seguintes datas:  

 

DATAS ETAPA OU ATIVIDADE 

02/02/2023 Publicação do edital 

02/02 a 09/02/2023 Prazo para impugnação do edital de abertura  

10/02 a 17/02/2023 Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição  

24/02/2023 Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos 

27/02 e 28/02/2023 Prazo para recurso Edital de Isenção  

03/03 a 10/03/2023 
Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição (exclusivo para cargos de Professor 

de Língua Inglesa e Professor de Artes)   

14/03/2023 
Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos (exclusivo para cargos de 

Professor de Língua Inglesa e Professor de Artes)   
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15/03 e 16/03/2023 
Prazo para recurso Edital de Isenção (exclusivo para cargos de Professor de Língua Inglesa e 

Professor de Artes)   

10/02 a 24/03/2023 Período de Inscrição 

24/03/2023 Último dia para pagamento do boleto bancário 

29/03/2023 
Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para realização 

das provas objetivas e redação 

30 e 31/03/2023 Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições  

02/04/2023 Data Provável da Prova Escrita 

02/04/2023 às 20 horas Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site www.ippec.org.br 

03 e 04/04/2023 Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita 

11/04/2023 Publicação do resultado da prova escrita e convocação para a prova prática e títulos. 

12 e 13/04/2023 Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita 

16/04/2023 Data Provável da Prova Prática e Títulos 

18/04/2023 Publicação do resultado da prova prática e títulos 

19 e 20/04/2023 Recebimento de recurso contra o resultado da prova prática e títulos 

24/04/2023 Edital de Homologação final 

 

 

Art. 3º - As provas para os cargos de Professor de Língua Inglesa e Professor de Artes serão realizadas no período da tarde.  

 

 

Art. 4º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Bom Jesus do Sul - PR, 02 de março de 2023. 

 

 

 

HELIO JOSE SURDI 

Prefeito de Bom Jesus do Sul - PR 

 

 

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA 

Presidente da Comissão Organizadora de Concursos Públicos 

da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul - PR 

 


