PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2021
Edital n.º 02/2021 – Edital de Retificação
A Prefeita Municipal de Itapema, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em conjunto
com a Comissão Organizadora de processos seletivos, nomeada através da Portaria n° 797/2021, TORNA
PÚBLICO, a seguinte RETIFICAÇÃO ao edital de abertura 01/2021, do Processo Seletivo Simplificado
001/2021.
Item 1.

ONDE SE LÊ:
PROF. DE ANOS INICIAIS
História da Educação Brasileira. Legislação da educação infantil. O profissional da educação infantil – postura
e ética. Projeto político-pedagógico. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e
alternativas metodológicas. Objetivos e conteúdo da educação infantil. Conhecimentos básicos de
crescimento e desenvolvimento infantil. Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, educação,
lazer e esporte. Estatuto da criança do adolescente (ECA). Fundamentos e métodos da educação infantil. A
avaliação na educação infantil. Integração família/instituição de educação infantil. A importância da literatura
infantil na infância. Relação afetiva criança/adulto. Concepção de alfabetização, leitura e escrita. Aspectos
fundamentais da proposta pedagógica na educação infantil. O lúdico e os jogos na educação infantil.
Adaptação da criança na creche. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia,
disortografia, disartria e TDAH). Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas
de Relações Humanas no Trabalho. Lei Orgânica do Município. Informática: Sistema Operacional Windows,
Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, Anti-vírus. Rede de
computadores; Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos e internet e intranet; Programas
de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); Programas de correio
eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird); Sítios de busca e pesquisa na internet; Grupos de
discussão; Redes sociais.

LEIA-SE:
PROF. DE ANOS INICIAIS
História da Educação Brasileira. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso
social do professor. O atual sistema educacional brasileiro: LDB; dever do estado em relação à educação.
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. Inclusão escolar.
Educação Étnico-racial: ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Gestão escolar democrática e
participativa. O lúdico e os jogos na educação. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia,
dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e TDAH). Direitos da criança e do adolescente. Os direitos
fundamentais da criança: saúde, proteção, educação, lazer e esporte. Ética no trabalho docente. Doenças
comuns no cotidiano escolar. Noções de primeiros socorros. Lei Orgânica do Município. Informática: Sistema
Operacional Windows, Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet,
Anti-vírus. Rede de computadores; Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos e internet e
intranet; Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); Programas
de correio eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird); Sítios de busca e pesquisa na internet; Grupos
de discussão; Redes sociais.
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Item 2.
Fica acrescido o item 3.1.1, a tabela constante no item 3.1. A tabela acima, com relação aos cargos de
AUXILIAR DE SALA, PROF. DE ANOS INICIAIS, PROF. DE ARTES, PROF. DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO – NAESPE, PROF. DE CIÊNCIAS, PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROF. DE EDUC. INFANTIL,
PROF. DE ENSINO RELIGIOSO, PROF. DE ESPANHOL, PROF. DE GEOGRAFIA, PROF. DE HISTÓRIA, PROF. DE
INGLÊS, PROF. INTÉRPRETE DE LIBRAS, PROF. DE MATEMÁTICA e PROF. DE PORTUGUÊS, está tomando por
base o valor salarial dos cargos especificados no item 3.1, conforme carga horária mencionada, respeitandose eventuais adequações conforme art. 2°, parágrafo único da lei municipal 2470 de 11/05/2007.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Itapema - SC, 28 de outubro de 2021.

RICARDO FERNANDO SENS
Presidente da Comissão Organizadora de Processos Seletivos
Da Prefeitura municipal de Itapema - SC.
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