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PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 012/2021 
 

 

O MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o Nº. 

83.021.147/0001-95, com sede administrativa localizada na Rua Moura Brasil, 1639, Centro, CEP: 89.890-000, nesta cidade 

de Cunha Porã/SC, representado pela Prefeita Municipal Luzia Iliane Vacarin, no uso de suas atribuições legais, nos termos 

do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, bem como a Lei Complementar n°. 02, de 18 de setembro de 1990 e 

alterações, a Lei Complementar n°. 58 de 29 de dezembro de 2015, Lei Nº 2.719, de 21 de dezembro de 2016, Lei 

Complementar Nº 77, de 6 de janeiro de 2020,  Lei 2.779, de 30 de agosto de 2018, Lei 11.350 de 05 de outubro de 2006 e 

Lei 11.395 de 05 de agosto de 2018 e Lei nº 2.120, de 7 de julho de 2005 e alterações em conjunto com a Comissão 

Organizadora de processos seletivos, nomeada através do Decreto n° 148/2021, TORNA PÚBLICO a seguinte RETIFICAÇÃO 

ao edital de abertura 11/2021: 

 

ONDE SE LÊ:  
Tabela 3.1 

Cargo 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 

Concorrência 

Vagas 

PcD 

Vencimento 

base (R$) 

Taxa de 

Inscrição 

R$ 

Requisitos básicos 

AGENTE DE ENDEMIAS 40h CR * R$ 1.630,53 40,00 

I - Haver concluído, com aproveitamento, 

curso introdutório de formação inicial e 

continuada;  

II - Ensino fundamental. 

 
LEIA-SE:  
Tabela 3.1 

Cargo 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 

Concorrência 

Vagas 

PcD 

Vencimento 

base (R$) 

Taxa de 

Inscrição 

R$ 

Requisitos básicos 

AGENTE DE ENDEMIAS 40h CR * R$ 1.630,53 40,00 

I - Haver concluído, com aproveitamento, 

curso introdutório de formação inicial e 

continuada;  

II - Ensino Médio Completo. 

 
 
ONDE SE LÊ:  
 

 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS (EXCLUSIVO CARGO DE PROFESSORES): 

Título 
Valor de cada 

título 

Valor máximo dos 

títulos 

a) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a 

nível de ESPECIALIZAÇÃO, com carga horária mínima de 360 horas na área 

da educação. 

5,00 10,00 

b) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a 

nível de MESTRADO, na área da educação. 
5,00 10,00 

c) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a 

nível de DOUTORADO, na área da educação. 
10,00 10,00 

d) Tempo de serviço na função de Professor no setor privado e/ou público. 

(Será computado 1 ponto para cada ano de serviço até o limite de 10 

pontos) 

d.1) Não serão consideradas frações de tempo, devendo ser comprovada 

o tempo ininterrupto de doze meses para a pontuação de 1 ano. 

1,0 10,00 
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d.2) Não serão consideradas frações de tempo de empregadores diferentes 

ou do mesmo empregador, para a comprovação de doze meses para a 

pontuação de 1 ano. 

d.3) A comprovação se dará por fornecimento de certidão e/ou declaração 

original ou cópia autenticada, em papel timbrado, com assinatura e 

carimbo do responsável pelo órgão de recursos humanos do tempo de 

serviço na área específica do cargo, devendo constar o período expresso 

com data de início e saída, e com a soma em anos, mês e dias trabalhados, 

sob pena de não contabilização da certidão apresentada. 

 

MÁXIMO DE PONTOS A SER OBTIDO 40,00 

 
LEIA-SE:  

 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS (EXCLUSIVO CARGO DE PROFESSORES, 

AGENTE DE ENDEMIAS e AGENTES DE SAÚDE): 

Título 
Valor de cada 

título 

Valor máximo dos 

títulos 

a) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a 

nível de ESPECIALIZAÇÃO, com carga horária mínima de 360 horas na área 

da educação ou do cargo pretendido. 

5,00 10,00 

b) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a 

nível de MESTRADO, na área da educação ou do cargo pretendido. 
5,00 10,00 

c) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a 

nível de DOUTORADO, na área da educação ou do cargo pretendido. 
10,00 10,00 

d) Tempo de serviço na função do cargo no setor privado e/ou público. 

(Será computado 1 ponto para cada ano de serviço até o limite de 10 

pontos) 

d.1) Não serão consideradas frações de tempo de empregadores diferentes 

ou do mesmo empregador, para a comprovação de doze meses para a 

pontuação de 1 ano. 

d.2) A comprovação se dará por fornecimento de certidão e/ou declaração 

original ou cópia autenticada, em papel timbrado, com assinatura e 

carimbo do responsável pelo órgão de recursos humanos do tempo de 

serviço na área específica do cargo, devendo constar o período expresso 

com data de início e saída, e com a soma em anos, mês e dias trabalhados, 

sob pena de não contabilização da certidão apresentada. 

1,0 10,00 

MÁXIMO DE PONTOS A SER OBTIDO 40,00 

 
 

ONDE SE LÊ:  
 

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

PROFESSOR ARTE NÃO HABILITADO 

- Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  

- Possuir formação de educador, conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades metodológicas e 

didáticas;  

- Demonstrar profissionalismo e comprometimento;  

- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;  
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- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em 

integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos;  

- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade 

Escolar;  

- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 

aprendizagem;  

- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes 

metodológicas da escola e com a legislação vigente;  

- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados; 

- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia da ação educativa;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração;  

- Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 

conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação; 

 

PROFESSOR CIENCIAS NÃO HABILITADO 

- Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  

- Possuir formação de educador, conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades metodológicas e 

didáticas;  

- Demonstrar profissionalismo e comprometimento;  

- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;  

- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em 

integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos;  

- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade 

Escolar;  

- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 

aprendizagem;  

- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes 

metodológicas da escola e com a legislação vigente;  

- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados; 

- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia da ação educativa;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração;  

- Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 

conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação; 

 

PROFESSOR DE ED. INFANTIL NÃO HABILITADO 

- Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  

- Possuir formação de educador, conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades metodológicas e 

didáticas;  

- Demonstrar profissionalismo e comprometimento;  

- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;  

- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em 

integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos; 

- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade 

Escolar. 

- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 

aprendizagem;  

- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes 

metodológicas da escola e com a legislação vigente;  

- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados; 

- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis à eficácia da ação educativa; 

- Manter com os colegas o espírito de colaboração;  

- Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 

conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação;  
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- Comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões pedagógicas, conselhos de classe, palestras e outras promoções 

convocadas pela direção da escola ou pela secretaria municipal de educação;  

- Cumprir e fazer cumprir os horários e calendário escolar;  

- Zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com dignidade;  

- Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução da programação, frequência e 

aproveitamento dos alunos; 

 - Zelar pela conservação, limpeza e o bom nome da escola, bem como a conservação dos bens materiais;  

- Encaminhar aos serviços competentes os casos de indisciplina ocorridos, após sua própria advertência;  

- Acompanhar o desenvolvimento de seus alunos, comunicando ocorrências à direção e ao serviço de orientação 

educacional;  

- Executar as normas estabelecidas no regime escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e na legislação 

vigente. 

 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA NÃO HABILITADO 

- Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  

- Possuir formação de educador, conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades metodológicas e 

didáticas;  

- Demonstrar profissionalismo e comprometimento;  

- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;  

- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em 

integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos;  

- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade 

Escolar;  

- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 

aprendizagem;  

- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes 

metodológicas da escola e com a legislação vigente;  

- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia da ação educativa;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração;  

- Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 

conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação; 

 

PROFESSOR DE HISTÓRIA NÃO HABILITADO 

- Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  

- Possuir formação de educador, conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades metodológicas e 

didáticas;  

- Demonstrar profissionalismo e comprometimento;  

- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;  

- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em 

integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos;  

- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade 

Escolar;  

- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 

aprendizagem;  

- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes 

metodológicas da escola e com a legislação vigente;  

- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia da ação educativa;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração;  

- Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 

conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação; 
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PROFESSOR DE INGLES HABILITADO 

- Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  

- Possuir formação de educador, conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades metodológicas e 

didáticas;  

- Demonstrar profissionalismo e comprometimento;  

- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;  

- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em 

integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos; 

 - Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade 

Escolar; 

- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 

aprendizagem; 

 - Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes 

metodológicas da escola e com a legislação vigente;  

- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia da ação educativa;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração;  

-Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 

conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação; 

 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA NÃO HABILITADO 

- Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  

- Possuir formação de educador, conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades metodológicas e 

didáticas;  

- Demonstrar profissionalismo e comprometimento;  

- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;  

- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em 

integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos;  

- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade 

Escolar;  

- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 

aprendizagem;  

- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes 

metodológicas da escola e com a legislação vigente;  

- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia da ação educativa;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração;  

- Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 

conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação; 

 

PROFESSOR DE PORTUGUES NÃO HABILITADO 

- Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  

- Possuir formação de educador, conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades metodológicas e 

didáticas;  

- Demonstrar profissionalismo e comprometimento;  

- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;  

- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em 

integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos;  

- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade 

Escolar;  

- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 

aprendizagem;  
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- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes 

metodológicas da escola e com a legislação vigente;  

- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia da ação educativa;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração;  

- Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 

conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação; 

 

PROFESSOR DE SERIES INICIAIS NÃO HABILITADO 

- Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  

- Possuir formação de educador, conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades metodológicas e 

didáticas;  

- Demonstrar profissionalismo e comprometimento;  

- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;  

- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em 

integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos; 

- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade 

Escolar. 

- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 

aprendizagem;  

- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes 

metodológicas da escola e com a legislação vigente;  

- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados; 

- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis à eficácia da ação educativa; 

- Manter com os colegas o espírito de colaboração;  

- Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 

conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação;  

- Comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões pedagógicas, conselhos de classe, palestras e outras promoções 

convocadas pela direção da escola ou pela secretaria municipal de educação;  

- Cumprir e fazer cumprir os horários e calendário escolar;  

- Zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com dignidade;  

- Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução da programação, frequência e 

aproveitamento dos alunos; 

 - Zelar pela conservação, limpeza e o bom nome da escola, bem como a conservação dos bens materiais;  

- Encaminhar aos serviços competentes os casos de indisciplina ocorridos, após sua própria advertência;  

- Acompanhar o desenvolvimento de seus alunos, comunicando ocorrências à direção e ao serviço de orientação 

educacional;  

- Executar as normas estabelecidas no regime escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e na legislação 

vigente. 

 

PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA HABILITADO 

1. Participará das atividades da Comissão Municipal de Esportes, quando da elaboração de carnês de competições 

esportivas;  

2. Acompanhar e aprimorar o desenvolvimento físico-atlético dos estudantes atletas;  

3. Implantar e treinar novas modalidades esportivas, tanto nas competições coletivas quanto individuais;  

4. Criar e desenvolver as chamadas “escolinhas”, incentivando as crianças na prática do esporte nas modalidades sugeridas 

pela Comissão Municipal de Esportes;  

5. Preparar física e tecnicamente as equipes que representarão o Município nas competições oficiais ou amistosas;  

6. Acompanhar a delegação esportiva da CME nas competições oficiais e amistosas, dentro e fora do Município e do Estado;  

7. Promover jogos amistosos, visando o aprimoramento das condições físicas, técnicas e emocionais dos integrantes das 

equipes; 

8. Promover torneios a nível municipal e intermunicipal;  

9. Encarregar-se da organização de campeonatos municipais nas diversas modalidades;  
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10. Implantar a disciplina e o bom relacionamento nos grupos sob sua responsabilidade;  

11. Desempenhar outras tarefas semelhantes atribuídas pela Comissão Municipal de Esportes e da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto. 

 

PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA NÃO HABILITADO 

1. Participará das atividades da Comissão Municipal de Esportes, quando da elaboração de carnês de competições 

esportivas;  

2. Acompanhar e aprimorar o desenvolvimento físico-atlético dos estudantes atletas;  

3. Implantar e treinar novas modalidades esportivas, tanto nas competições coletivas quanto individuais;  

4. Criar e desenvolver as chamadas “escolinhas”, incentivando as crianças na prática do esporte nas modalidades sugeridas 

pela Comissão Municipal de Esportes;  

5. Preparar física e tecnicamente as equipes que representarão o Município nas competições oficiais ou amistosas;  

6. Acompanhar a delegação esportiva da CME nas competições oficiais e amistosas, dentro e fora do Município e do Estado;  

7. Promover jogos amistosos, visando o aprimoramento das condições físicas, técnicas e emocionais dos integrantes das 

equipes; 

8. Promover torneios a nível municipal e intermunicipal;  

9. Encarregar-se da organização de campeonatos municipais nas diversas modalidades;  

10. Implantar a disciplina e o bom relacionamento nos grupos sob sua responsabilidade;  

11. Desempenhar outras tarefas semelhantes atribuídas pela Comissão Municipal de Esportes e da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto. 

 

 

 

 

LEIA-SE:  
ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

PROFESSOR ARTE NÃO HABILITADO 

- Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  

- Estar cursando arte a partir 5º período, ter conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades 

metodológicas e didáticas;  

- Possuir formação de educador, conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades metodológicas e 

didáticas;  

- Demonstrar profissionalismo e comprometimento;  

- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;  

- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em 

integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos;  

- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade 

Escolar;  

- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 

aprendizagem;  

- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes 

metodológicas da escola e com a legislação vigente;  

- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados; 

- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia da ação educativa;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração;  

- Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 

conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação; 

 

PROFESSOR CIENCIAS NÃO HABILITADO 

- Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  
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- Estar cursando Ciências a partir 5º período, ter conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades 

metodológicas e didáticas;  

- Demonstrar profissionalismo e comprometimento;  

- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;  

- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em 

integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos;  

- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade 

Escolar;  

- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 

aprendizagem;  

- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes 

metodológicas da escola e com a legislação vigente;  

- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados; 

- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia da ação educativa;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração;  

- Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 

conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação; 

 

PROFESSOR DE ED. INFANTIL NÃO HABILITADO 

- Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  

- Estar cursando Pedagogia/educação Infantil a partir 5º período, ter conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho 

e habilidades metodológicas e didáticas;  

- Demonstrar profissionalismo e comprometimento;  

- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;  

- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em 

integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos; 

- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade 

Escolar. 

- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 

aprendizagem;  

- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes 

metodológicas da escola e com a legislação vigente;  

- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados; 

- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis à eficácia da ação educativa; 

- Manter com os colegas o espírito de colaboração;  

- Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 

conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação;  

- Comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões pedagógicas, conselhos de classe, palestras e outras promoções 

convocadas pela direção da escola ou pela secretaria municipal de educação;  

- Cumprir e fazer cumprir os horários e calendário escolar;  

- Zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com dignidade;  

- Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução da programação, frequência e 

aproveitamento dos alunos; 

 - Zelar pela conservação, limpeza e o bom nome da escola, bem como a conservação dos bens materiais;  

- Encaminhar aos serviços competentes os casos de indisciplina ocorridos, após sua própria advertência;  

- Acompanhar o desenvolvimento de seus alunos, comunicando ocorrências à direção e ao serviço de orientação 

educacional;  

- Executar as normas estabelecidas no regime escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e na legislação 

vigente. 

 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA NÃO HABILITADO 

- Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  
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- Estar cursando Geografia a partir 5º período, ter conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades 

metodológicas e didáticas;  

- Demonstrar profissionalismo e comprometimento;  

- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;  

- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em 

integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos;  

- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade 

Escolar;  

- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 

aprendizagem;  

- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes 

metodológicas da escola e com a legislação vigente;  

- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia da ação educativa;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração;  

- Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 

conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação; 

 

PROFESSOR DE HISTÓRIA NÃO HABILITADO 

- Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  

 - Estar cursando História a partir 5º período, ter conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades 

metodológicas e didáticas;  

- Demonstrar profissionalismo e comprometimento;  

- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;  

- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em 

integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos;  

- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade 

Escolar;  

- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 

aprendizagem;  

- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes 

metodológicas da escola e com a legislação vigente;  

- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia da ação educativa;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração;  

- Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 

conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação; 

 

PROFESSOR DE INGLES NÃO HABILITADO 

- Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  

- Estar cursando inglês a partir 5º período, ter conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades 

metodológicas e didáticas;  

- Demonstrar profissionalismo e comprometimento;  

- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;  

- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em 

integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos;  

- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade 

Escolar;  

- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 

aprendizagem;  

- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes 

metodológicas da escola e com a legislação vigente;  

- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados;  
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- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia da ação educativa;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração;  

- Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 

conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação; 

 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA NÃO HABILITADO 

- Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  

- Estar cursando Matemática a partir 5º período, ter conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades 

metodológicas e didáticas;  

- Demonstrar profissionalismo e comprometimento;  

- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;  

- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em 

integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos;  

- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade 

Escolar;  

- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 

aprendizagem;  

- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes 

metodológicas da escola e com a legislação vigente;  

- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia da ação educativa;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração;  

- Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 

conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação; 

 

PROFESSOR DE PORTUGUES NÃO HABILITADO 

- Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  

- Estar cursando Língua Portuguesa partir 5º período, ter conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades 

metodológicas e didáticas;  

- Demonstrar profissionalismo e comprometimento;  

- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;  

- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em 

integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos;  

- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade 

Escolar;  

- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 

aprendizagem;  

- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes 

metodológicas da escola e com a legislação vigente;  

- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia da ação educativa;  

- Manter com os colegas o espírito de colaboração;  

- Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 

conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação; 

 

PROFESSOR DE SERIES INICIAIS NÃO HABILITADO 

- Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96;  

- Estar cursando pedagogia séries iniciais a partir 5º período, ter conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e 

habilidades metodológicas e didáticas;  

- Demonstrar profissionalismo e comprometimento;  

- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento;  

- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em 

integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos; 
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- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade 

Escolar. 

- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 

aprendizagem;  

- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes 

metodológicas da escola e com a legislação vigente;  

- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados; 

- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis à eficácia da ação educativa; 

- Manter com os colegas o espírito de colaboração;  

- Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 

conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação;  

- Comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões pedagógicas, conselhos de classe, palestras e outras promoções 

convocadas pela direção da escola ou pela secretaria municipal de educação;  

- Cumprir e fazer cumprir os horários e calendário escolar;  

- Zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com dignidade;  

- Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução da programação, frequência e 

aproveitamento dos alunos; 

 - Zelar pela conservação, limpeza e o bom nome da escola, bem como a conservação dos bens materiais;  

- Encaminhar aos serviços competentes os casos de indisciplina ocorridos, após sua própria advertência;  

- Acompanhar o desenvolvimento de seus alunos, comunicando ocorrências à direção e ao serviço de orientação 

educacional;  

- Executar as normas estabelecidas no regime escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e na legislação 

vigente. 

 

PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA HABILITADO 
Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96; - Possuir formação de educador, conhecimento do conteúdo, 

capacidade de trabalho e habilidades metodológicas e didáticas; - Demonstrar profissionalismo e comprometimento; - 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento; - Seguir as diretrizes educacionais do 

Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em integrar a ação pedagógica na consecução 

dos fins e objetivos; - Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-

pedagógico da Unidade Escolar; - Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de 

relações que conduzam à aprendizagem; - Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua 

competência, de conformidade com as diretrizes metodológicas da escola e com a legislação vigente; - Avaliar o 

desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados; - Manter com os colegas o espírito de 

colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia da ação educativa; - Manter com os colegas o espírito de colaboração; 

-Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 

conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação; 

 

PROFESSOR EDUCAÇÃO NÃO FISICA HABILITADO 
Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96; -Estar cursando o 5° período da graduação de educação física , 

conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades metodológicas e didáticas; - Demonstrar 

profissionalismo e comprometimento; - Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento; - Seguir as 

diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em integrar a ação 

pedagógica na consecução dos fins e objetivos; - Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem 

e o projeto político-pedagógico da Unidade Escolar; - Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de 

respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem; - Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no 

que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes metodológicas da escola e com a legislação vigente; - 

Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados; - Manter com os colegas o espírito 

de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia da ação educativa; - Manter com os colegas o espírito de 

colaboração; -Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e 

aprofundamento, conforme a exigência dos diagnósticos de avaliação; 
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ONDE SE LÊ:  
 

ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

PROFESSOR DE CIENCIAS  

Citologia. Histologia: Animal e vegetal. Fisiologia Humana (órgãos e funções vitais). Reprodução Humana, métodos 

anticoncepcionais, DST e AIDS. A diversidade dos seres vivos: Classificação dos seres vivos. Evolução: Origem da vida. 

Ecologia: Habitat e nicho ecológico Noções de Química: Matéria e energia. Matéria. Corpos e Objetos. Os Elementos 

Químicos. Substâncias Químicas. Misturas. Estrutura Atômica. Modelos Atômicos. Classificação Periódica. Configurações 

Eletrônicas dos elementos ao longo da Classificação periódica. Propriedades Periódicas. Ligações Químicas. Noções de 

Física em mecânica, óptica, ondulatória e Eletricidade. Doenças transmitidas através do solo. Doenças transmitidas através 

da água.  Doenças transmitidas através do ar. Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA  

Conceitos da Geografia: lugar, espaço, território, região, paisagem e ambiente. O Espaço como produto da atividade 

humana: a relação Homem x Natureza; as transformações técnicas-científicas e suas influências sobre o espaço 

contemporâneo; a paisagem e o espaço geográfico; espaço e poder. Noções de Cartografia: localização e orientação; 

coordenadas geográficas; projeções cartográficas; escalas; movimentos da Terra; leitura de mapas. A natureza e sua 

dinâmica: tempo geológico; estrutura interna da Terra e da crosta; classificação das rochas; formas de relevo e sua dinâmica 

externa; circulação geral da atmosfera e suas camadas; elementos e fatores que influenciam no clima; classificações 

climáticas; processo de pedogênese e estruturação dos solos; conservação e proteção dos solos; os grandes biomas 

terrestres; o ciclo hidrológico; movimentos do mar e unidades do relevo submarino; elementos de um rio e regimes fluviais; 

principais bacias hidrográficas do planeta. Desequilíbrios ao meio ambiente: problemas ambientais globais, urbanos e rurais; 

as Conferências em defesa do meio ambiente. A geografia e o Mundo Moderno: A modernização da sociedade e o espaço 

geográfico; sociedade civil, movimentos sociais e a questão do espaço. O desenvolvimento sustentável. População, dinâmica 

e condições de vida. Condicionantes econômicos, sociais e culturais do crescimento, estrutura, distribuição e mobilidade 

das populações rural e urbana. Indicadores de desenvolvimento social. A organização do espaço rural: fatores de 

desenvolvimento e distribuição das atividades. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo no 

espaço natural brasileiro. A organização do espaço urbano industrial no Brasil, políticas de industrialização e tendências 

recentes. Os recursos minerais e energéticos, produção e consumo, conservação e esgotamento. Geopolítica. Organização 

do Espaço Mundial. A ordem econômica mundial e sua expressão política, social e demográfica. As questões demográficas, 

étnicas, religiosas e políticas do mundo contemporâneo. Os grandes focos de tensão no mundo atual. Os grandes conjuntos 

naturais do globo, sua ocupação humana e seu aproveitamento. Constituição da República Federativa do Brasil.  

 

PROFESSOR DE HISTÓRIA  

Do Mundo Medieval ao Contemporâneo. A Europa às vésperas da expansão ultramarina. Sistema colonial nas Américas. A 

era das revoluções. Consolidação da ordem capitalista. Os mundos do trabalho. Expansão imperialista. Política, economia e 

sociedade na América Latina no pós-1930. A redefinição da ordem mundial nos anos 90. Fundamentos históricos do Brasil. 

República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-

Conservadora (1946 a 1964). Governos militares. A Nova República. Brasil Contemporâneo. Atualidades. Economia e 

sociedade no Brasil: o Brasil no contexto da globalização mundial: as políticas neoliberais e seus reflexos na economia e no 

desenvolvimento social do país. A questão agrária e o meio ambiente: uma visão histórica do processo. O ambiente urbano 

e a industrialização do Brasil: industrialização e crescimento urbano; problemas sociais das grandes cidades. A história do 

ensino de História no Brasil. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. 

O atual sistema educacional brasileiro: LDB. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e 

implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-

aprendizagem. Constituição da República Federativa do Brasil.  

 

PROFESSOR DE INFORMÁTICA 
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Informática: Sistema Operacional Windows, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

Internet, Anti-vírus.Hardware - Componentes de microcomputadores. Dispositivos de armazenamento de dados. 

Gerenciamento de Memória. Memória principal e cache. Software – Básico, aplicativos e utilitários. Conhecimentos de 

instalação e operação dos sistemas operacionais (windows e linux). Internet e Intranet. Equipamentos: hubs, switches e 

roteadores. Noções sobre instalação e operação de redes de computadores. Browser: Internet Explorer, Netscape e Firefox. 

Direitos de Propriedades de Software - Lei de Software.  Constituição de l988. Outros assuntos relacionados diretamente 

com a área de atuação do cargo.  

 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA  

Geometria: plana, espacial, de posição e analítica. Conjuntos. Funções: 1º grau, 2º grau, modular, exponencial e logarítmica. 

Sequências numéricas: progressão aritmética e progressão geométrica. Trigonometria: no triangulo retângulo, ciclo 

trigonométrico, funções trigonométricas, equação e inequação trigonométricas. Matizes e determinantes. Sistemas lineares. 

Analise combinatória. Probabilidade e estatística. Números complexos. Polinômios e equações polinomiais. Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 1988. 

 

PROFESSOR DE MUSICA  

Elementos da escrituração musical. Elementos básicos do som. Linhas e espaços naturais. Compasso. Valor das notas. 

Acidentes. Escalas. Intervalos. Movimentos. Abreviaturas. Conhecimentos básicos de música. Regência. Composição 

instrumental de orquestras, bandas e fanfarras. Conhecimentos dos instrumentos. Músicas específicas para cada 

corporação. Ritmos específicos. Arranjos. Notas musicais. Tom e semitom. Valores musicais positivos e negativos. Clave. 

Sincope. Classificação numérica dos intervalos. Escalas maiores e sustenido. Compassos simples. Compassos compostos. 

Escala cromática. Ordem dos sustenidos. Ordem dos Bemóis. Demais alterações. Tons vizinhos de Ré maior. Graus modais 

e tonais. Escalas com tetracóides. Vozes masculinas. Vozes femininas. Quartetos. Conhecimento básicos: anatomia e 

fisiologia humana, psicologia, filosofia e pedagogia. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. 

 

LEIA-SE:  
 

ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

PROFESSOR DE CIENCIAS  

Citologia. Histologia: Animal e vegetal. Fisiologia Humana (órgãos e funções vitais). Reprodução Humana, métodos 

anticoncepcionais, DST e AIDS. A diversidade dos seres vivos: Classificação dos seres vivos. Evolução: Origem da vida. 

Ecologia: Habitat e nicho ecológico Noções de Química: Matéria e energia. Matéria. Corpos e Objetos. Os Elementos 

Químicos. Substâncias Químicas. Misturas. Estrutura Atômica. Modelos Atômicos. Classificação Periódica. Configurações 

Eletrônicas dos elementos ao longo da Classificação periódica. Propriedades Periódicas. Ligações Químicas. Noções de 

Física em mecânica, óptica, ondulatória e Eletricidade. Doenças transmitidas através do solo. Doenças transmitidas através 

da água.  Doenças transmitidas através do ar. Constituição da República Federativa do Brasil. História da Educação Brasileira. 

O atual sistema educacional brasileiro: LDB. Projeto político-pedagógico. Tendências educacionais na sala de aula: correntes 

teóricas e alternativas metodológicas. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, 

disortografia, disartria e TDAH). O lúdico e os jogos na educação. 

 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA  

Conceitos da Geografia: lugar, espaço, território, região, paisagem e ambiente. O Espaço como produto da atividade 

humana: a relação Homem x Natureza; as transformações técnicas-científicas e suas influências sobre o espaço 

contemporâneo; a paisagem e o espaço geográfico; espaço e poder. Noções de Cartografia: localização e orientação; 

coordenadas geográficas; projeções cartográficas; escalas; movimentos da Terra; leitura de mapas. A natureza e sua 

dinâmica: tempo geológico; estrutura interna da Terra e da crosta; classificação das rochas; formas de relevo e sua dinâmica 

externa; circulação geral da atmosfera e suas camadas; elementos e fatores que influenciam no clima; classificações 

climáticas; processo de pedogênese e estruturação dos solos; conservação e proteção dos solos; os grandes biomas 

terrestres; o ciclo hidrológico; movimentos do mar e unidades do relevo submarino; elementos de um rio e regimes fluviais; 
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principais bacias hidrográficas do planeta. Desequilíbrios ao meio ambiente: problemas ambientais globais, urbanos e rurais; 

as Conferências em defesa do meio ambiente. A geografia e o Mundo Moderno: A modernização da sociedade e o espaço 

geográfico; sociedade civil, movimentos sociais e a questão do espaço. O desenvolvimento sustentável. População, dinâmica 

e condições de vida. Condicionantes econômicos, sociais e culturais do crescimento, estrutura, distribuição e mobilidade 

das populações rural e urbana. Indicadores de desenvolvimento social. A organização do espaço rural: fatores de 

desenvolvimento e distribuição das atividades. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo no 

espaço natural brasileiro. A organização do espaço urbano industrial no Brasil, políticas de industrialização e tendências 

recentes. Os recursos minerais e energéticos, produção e consumo, conservação e esgotamento. Geopolítica. Organização 

do Espaço Mundial. A ordem econômica mundial e sua expressão política, social e demográfica. As questões demográficas, 

étnicas, religiosas e políticas do mundo contemporâneo. Os grandes focos de tensão no mundo atual. Os grandes conjuntos 

naturais do globo, sua ocupação humana e seu aproveitamento. Constituição da República Federativa do Brasil.  História 

da Educação Brasileira. O atual sistema educacional brasileiro: LDB. Projeto político-pedagógico. Tendências educacionais 

na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, 

dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). O lúdico e os jogos na educação. 

 

PROFESSOR DE HISTÓRIA  

Do Mundo Medieval ao Contemporâneo. A Europa às vésperas da expansão ultramarina. Sistema colonial nas Américas. A 

era das revoluções. Consolidação da ordem capitalista. Os mundos do trabalho. Expansão imperialista. Política, economia e 

sociedade na América Latina no pós-1930. A redefinição da ordem mundial nos anos 90. Fundamentos históricos do Brasil. 

República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-

Conservadora (1946 a 1964). Governos militares. A Nova República. Brasil Contemporâneo. Atualidades. Economia e 

sociedade no Brasil: o Brasil no contexto da globalização mundial: as políticas neoliberais e seus reflexos na economia e no 

desenvolvimento social do país. A questão agrária e o meio ambiente: uma visão histórica do processo. O ambiente urbano 

e a industrialização do Brasil: industrialização e crescimento urbano; problemas sociais das grandes cidades. A história do 

ensino de História no Brasil. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. 

O atual sistema educacional brasileiro: LDB. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e 

implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-

aprendizagem. Constituição da República Federativa do Brasil. História da Educação Brasileira. O atual sistema educacional 

brasileiro: LDB. Projeto político-pedagógico. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas 

metodológicas. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). O 

lúdico e os jogos na educação. 

 

PROFESSOR DE INFORMÁTICA 

Informática: Sistema Operacional Windows, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

Internet, Anti-vírus.Hardware - Componentes de microcomputadores. Dispositivos de armazenamento de dados. 

Gerenciamento de Memória. Memória principal e cache. Software – Básico, aplicativos e utilitários. Conhecimentos de 

instalação e operação dos sistemas operacionais (windows e linux). Internet e Intranet. Equipamentos: hubs, switches e 

roteadores. Noções sobre instalação e operação de redes de computadores. Browser: Internet Explorer, Netscape e Firefox. 

Direitos de Propriedades de Software - Lei de Software.  Constituição de l988. Outros assuntos relacionados diretamente 

com a área de atuação do cargo. História da Educação Brasileira. O atual sistema educacional brasileiro: LDB. Projeto 

político-pedagógico. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. Distúrbios e 

transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). O lúdico e os jogos na 

educação. 

 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA  

Geometria: plana, espacial, de posição e analítica. Conjuntos. Funções: 1º grau, 2º grau, modular, exponencial e logarítmica. 

Sequências numéricas: progressão aritmética e progressão geométrica. Trigonometria: no triangulo retângulo, ciclo 

trigonométrico, funções trigonométricas, equação e inequação trigonométricas. Matizes e determinantes. Sistemas lineares. 

Analise combinatória. Probabilidade e estatística. Números complexos. Polinômios e equações polinomiais. Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 1988. História da Educação Brasileira. O atual sistema educacional brasileiro: LDB. Projeto 

político-pedagógico. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. Distúrbios e 

transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). O lúdico e os jogos na 

educação. 
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PROFESSOR DE MUSICA  

Elementos da escrituração musical. Elementos básicos do som. Linhas e espaços naturais. Compasso. Valor das notas. 

Acidentes. Escalas. Intervalos. Movimentos. Abreviaturas. Conhecimentos básicos de música. Regência. Composição 

instrumental de orquestras, bandas e fanfarras. Conhecimentos dos instrumentos. Músicas específicas para cada 

corporação. Ritmos específicos. Arranjos. Notas musicais. Tom e semitom. Valores musicais positivos e negativos. Clave. 

Sincope. Classificação numérica dos intervalos. Escalas maiores e sustenido. Compassos simples. Compassos compostos. 

Escala cromática. Ordem dos sustenidos. Ordem dos Bemóis. Demais alterações. Tons vizinhos de Ré maior. Graus modais 

e tonais. Escalas com tetracóides. Vozes masculinas. Vozes femininas. Quartetos. Conhecimento básicos: anatomia e 

fisiologia humana, psicologia, filosofia e pedagogia. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. História da 

Educação Brasileira. O atual sistema educacional brasileiro: LDB. Projeto político-pedagógico. Tendências educacionais na 

sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, 

disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). O lúdico e os jogos na educação. 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cunha Porã - SC, 22 de novembro de 2021. 
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