ERRATA 02 DO EDITAL 01/2019
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA -BA.
ERRATA
A Suprema Concursos, no uso de suas atribuições, retifica o Edital 01/2019, no Artigo 15 e inclui cargo
no Anexo I Quadro de Vagas.
ONDE SE LÊ:
Art. 15 - O prazo de validade do Concurso Público, após a contratação, será de 02 (dois) anos,
contados da data de sua homologação, prorrogável uma vez, por igual período.
LEIA-SE:
Art. 15 - O prazo de validade do Concurso Público, para efeito de nomeação, será de 02 (dois) anos,
podendo ser prorrogado por mais 02 (dois), contados da data de sua homologação.
INCLUI-SE O CARGO DE:
COD

CARGO

Nº DE

C/R

C/H

VAGAS
51.

TAXA DE
INSCRIÇÃO

Professor 20 Horas(
Educação Física)

-

PRÉ-REQUISITO

05

20

R$ 100,00

VENCIMENTOS
R$

Licenciatura Plena na área

R$ 1.597,40

PROFESSOR DIVERSOS:
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Elementos de construção do
texto e seu sentido, tipologias e gêneros do textuais (textos literários e não literários); interpretação e
organização interna do texto. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego
de tempos e modos dos verbos em português. Elementos da comunicação. Funções da linguagem.
Morfologia: reconhecimento, emprego, flexão e sentido das classes gramaticais; processos de formação
de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos
essenciais, integrantes e acessórios da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância
nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal
no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo
de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescritura de frases: substituição, deslocamento,
paralelismo; variação linguística: norma padrão.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: A organização da educação brasileira: níveis e modalidades.
Projeto Político Pedagógico. Gestão democrática e participativa. O processo de ensino e da aprendizagem
no contexto atual. Os pilares da educação. Teorias pedagógicas: Vygotsky, Paulo Freire, Wallon e Piaget.
Planejamento - conteúdos: conceituais, procedimentais e atitudinais. Parâmetros Curriculares Nacionais e
temas transversais. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Educação especial na
perspectiva inclusiva. Conselho Municipal de Educação. Avaliação da aprendizagem. IDEB. Prova Brasil.
Fundo de Manutenção e Valorização da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB). Evasão Escolar: causas e consequências. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
9394/96); Ensino.

CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES: Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político,
econômico e social no Brasil e no Mundo, Princípios de Organização Social, Cultural, Saúde, Meio
Ambiente, Política e Economia Brasileira, Análise dos principais conflitos Nacionais e Mundiais,
amplamente veiculados nos últimos dois anos pela imprensa falada e escrita nacional ou local (rádio,
televisão, jornais, revistas e/ou internet).
ESPECIFICOS PROFESSOR DIVERSOS
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: História da educação física no Brasil. Dimensões filosóficas,
antropológicas e sociais aplicadas à educação e ao esporte: lazer e as interfaces com a educação física,
esporte, mídia e os desdobramentos na educação física. Ética no trabalho. Dimensões biológicas aplicadas
à educação física e ao esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física. Corpo, sociedade
e construção da cultura corporal de movimento. Nutrição e atividade física. Socorro de urgência aplicado à
educação física. A educação física no currículo da educação básica, significados e possibilidades: as
diferentes tendências pedagógicas da educação física na escola. Educação física escolar e cidadania. A
Educação Física como área de conhecimento escolar: finalidades e diretrizes. Conhecimento escolar: os
saberes e práticas que compõem o ensino da Educação Física: organização curricular, conteúdos de
ensino, metodologias, avaliação do processo ensino aprendizagem. Esporte e jogos na escola:
competição, cooperação e transformação didático pedagógica, crescimento e desenvolvimento motor.
Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. O papel do educador e do educando na construção do
conhecimento.
Conceição da Feira, 13 de Setembro de 2019.
Comissão do Concurso

