CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022
Edital n.º 04/2022
O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, 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° 523/2022, TORNA PÚBLICO a seguinte retificação no edital de
abertura:

ONDE SE LÊ:
ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
SUPERVISOR ESCOLAR

Inspecionar, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades das unidades escolares de ensino pré-escolar,
fundamental e médio da rede pública municipal de ensino, seguindo as normas do Sistema de Ensino; Diligenciar a execução
de planos, programas, projetos e atividades educacionais, bem como acompanhar e controlar sua execução. Desenvolver
estudos, diagnósticos qualitativos e quantitativos sobre a realidade do Sistema Municipal de Ensino e elaborar programa, planos
e projetos de intervenção; Propor alternativas à tomada de decisão em relação às necessidades e prioridades da educação;
Elaborar, avaliar e propor medidas e instrumentos de acompanhamento e controle da execução de planos, programas, projetos
e atividades educacionais; Prestar assistência técnica em assuntos pedagógicos; Desempenhar assessoria em assuntos
educacionais e outras atividades educacionais que lhe forem delegadas; Responder pela gestão da educação, incluindo o
planejamento, acompanhamento, controle e avaliação das ações dos diversos setores que integram a Secretaria Municipal da
Educação.

LEIA-SE:
ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
SUPERVISOR ESCOLAR
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. A importância da literatura infantil na infância. Distúrbios
e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). Adaptação da criança na creche.
Direitos da criança e do adolescente (ECA). Doenças comuns no cotidiano escolar. Noções de primeiros socorros. Relações
interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho.
Art. 1º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Irineópolis - SC, 21 de outubro de 2022.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito de Irineópolis - SC.

MARCELA ADELEVA CIARINI
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos Públicos
da Prefeitura Municipal de Irineópolis - SC.
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