MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2022
Edital n.º 02/2022
A Prefeita Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, 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 do Decreto n° 57/2022 de 24 de
fevereiro de 2022, TORNA PÚBLICO a seguinte retificação no edital de abertura:

ONDE SE LÊ:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PROFESSOR
História da Educação Brasileira. Legislação da educação infantil. O profissional da educação infantil – postura e ética. Projeto políticopedagógico. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. Objetivos e conteúdos 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.

LEIA-SE:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PROFESSOR
Concepções de Educação e Escola. Função social da Escola e compromisso social do educador. Ética no trabalho docente. Tendências
educacionais na sala de aula e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da
sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. Projeto político-pedagógico: Tendências educacionais na sala de aula:
correntes teóricas e alternativas metodológicas, fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao
desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo de ensino-aprendizagem. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização de conteúdo. Processos de avaliação da aprendizagem. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento
do educando. Educação inclusiva. Proposta Pedagógica Curricular da Rede Pública Municipal – Região Oeste do Paraná - Ensino
fundamental (Anos iniciais) e Educação Infantil. Base Nacional Comum Curricular BNCC – Edc. Inf. e Anos Iniciais do Ensino Fundamental
(1ª ao 5ª ano). Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e TDAH. Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA). Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB).

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Santa Terezinha de Itaipu - PR, 03 de março de 2022.

KARLA FRANCIELI GALENDE
Prefeita

DIEGO LUCAS WELTER
Presidente da Comissão Organizadora de Concurso Público
da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu - PR
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