EDITAL RETIFICATÓRIO Nº 01 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Sapucaí – MG comunica aos interessados
alterações no Edital nº 01/2019, conforme à seguir:
2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS
2.1 No cargo de Professor Municipal II – Biologia, leia-se como segue no quadro abaixo e não
como constou:
CARGOS

Professor
Municipal
II- Biologia
(Anos finais
do Ensino
Fundamental6º ao 9ºano)

N° DE VAGAS
ESCOLARIDADE/ N° TOTAL RESERVADAS A
PRÉ-REQUISITO
DE
PORTADORES
VAGAS
DE DEFICIÊNCIA
(**)
(***)
Ensino Superior
com licenciatura
plena na
habilitação
específica

01

-

VENCIMENTO
(R$)

CARGA
HORÁRIA

22,26 por
hora aula

Jornada
mínima de
72 horas
aula mensais
acrescidas
de 04 horas
mensais
para
atividades
extra-classe

VALOR
DA
INSCRIÇÃO
(R$)
200,00

2.1 No cargo de Supervisor Pedagógico, leia-se como segue no quadro abaixo e não como
constou:
CARGOS

Supervisor
Pedagógico

N° DE VAGAS
ESCOLARIDADE/ N° TOTAL RESERVADAS A
PRÉ-REQUISITO
DE
PORTADORES
VAGAS
DE DEFICIÊNCIA
(**)
(***)

VENCIMENTO
(R$)

CARGA
HORÁRIA

03

2.412,00

30 horas
semanais

. Normal Superior
com Especialização em Supervisão
ou;
. Graduação em
Pedagogia com
habilitação na área
de Supervisão Escolar ou;
. Graduação em
Pedagogia–Licenciatura ou;
. Licenciatura Plena
em qualquer área
do conhecimento,
com pós graduação
“Latu Sensu” em
Supervisão Escolar
(*)
* Resolução
CNE/CP nº 01 de
15/05/2006.

-

VALOR
DA
INSCRIÇÃO
(R$)
200,00
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2.1 No cargo de Atendente de Saúde (Odontologia), leia-se como segue no quadro abaixo e
não como constou:
CARGOS

Atendente de
Saúde(Odontologia)

N° DE VAGAS
ESCOLARIDADE/ N° TOTAL RESERVADAS A
PRÉ-REQUISITO
DE
PORTADORES
VAGAS
DE DEFICIÊNCIA
(**)
(***)
Ensino
Fundamental
Completo e
registro no CRO

03

-

VENCIMENTO
(R$)

CARGA
HORÁRIA

1.014,00

40 horas
semanais

VALOR
DA
INSCRIÇÃO
(R$)
80,00

2.1 No cargo de Professor Municipal I, leia-se como segue no quadro abaixo e não como
constou:
CARGOS

Professor
Municipal I
(Educação
Infantil e
Anos Iniciais
do Ensino
Fundamental1º ao 5º ano)

N° DE VAGAS
ESCOLARIDADE/ N° TOTAL RESERVADAS A
PRÉ-REQUISITO
DE
PORTADORES
VAGAS
DE DEFICIÊNCIA
(**)
(***)
Curso de
Formação de
Magistério em
nível de 3º grau ou
outro inerente à
educação

21

01

VENCIMENTO
(R$)

CARGA
HORÁRIA

1.919,96

30 horas
semanais

VALOR
DA
INSCRIÇÃO
(R$)
200,00

- As demais informações quanto ao cargo de Professor Municipal I são as seguintes:
 ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. ENSINO SUPERIOR
1.23 PROFESSOR MUNICIPAL I
1.23.1 Conhecimentos Básicos Específicos, Língua Portuguesa e Metodologia de
Português:
- Questões de múltipla escolha relacionadas com os Programas Básicos.
1.23.1.1 Programa Básico(Conhecimentos Básicos Específicos)
- LDB 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Base da Educação e posteriores alterações;
- Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil;
- CBC do Estado de Minas Gerais (Currículo Básico Comum do Ensino Fundamental, Anos
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Iniciais, Ciclo de Alfabetização Complementar;
- PCNs;
- Metas do Plano Nacional de Educação;
- Estatuto da Criança e do Adolescente;
- A escola brasileira no contexto de mundo e de terceiro milênio: o discurso do cotidiano;
- Habilidade para trabalhar com crianças de 0 a 5 anos;
- Noções sobre psicomotricidade;
- Noções básicas sobre psicologia da aprendizagem;
- Noções sobre primeiros socorros;
- Relações humanas e interpessoais;
- Objetivos gerais da Educação Infantil;
- Instituição e o projeto educativo;
- Organização do tempo;
- Organizando um ambiente de cuidados especiais;
- O profissional da Educação Infantil;
- Conhecimentos da rotina das atividades de creche (Planejamento, Plano de Ensino, Plano de
Aula);
- Higiene, Saúde e Alimentação Infantil;
- Atividades lúdicas infantis: O Brincar;
- Berçário e noções de Puericultura;
- Psicologia do Desenvolvimento Infantil;
- Avaliação;
- Formas de registros na Educação Infantil;
- Educar e Cuidar;
- Música e Movimento na Educação Infantil;
- Presença da Matemática na Educação Infantil: ideias e práticas correntes;
- Jogos e Brincadeiras;
- Artes visuais;
- Linguagem oral e escrita;
- Natureza e Sociedade;
- Formação Social e Pessoal;
- Educação Inclusiva, direito à diversidade.
Dos Saberes/Fazeres do Professor:
- Visão do mundo, de homem e de educação (aspectos filosóficos);
- Projeto Político-pedagógico da Instituição;
- Escola e sociedade: aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais;
- Educação como processo de humanização;
- Escola como local de construção de saberes/fazeres e de fazeres/saberes dos alunos,
professores, especialistas e comunidade;
- Ética Profissional.
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Dos Fazeres/Saberes do Professor:
- Leituras de realidade: cultura, currículo, identidade e alteridades, Programas de Ensino
(Conteúdos Básicos) de Minas Gerais, Temas Transversais e Parâmetros Curriculares
Nacionais; Educação inclusiva, direito à diversidade;
- As linguagens básicas de mundo da sala de aula dos quatro primeiros anos do
ensino fundamental: a alfabetização (processo, letramento, níveis), a matemática, os
conteúdos da sociedade em termo de natureza, meio ambiente, espaço e tempo; estética
e ética;
- Pensando, fazendo e avaliando a prática do cotidiano: organização das
aprendizagens e metodologia de trabalho: projetos, avaliação como processo;
- O professor/pessoa: aprendiz contínuo e mediador das experiências de educação
em termos de autodesenvolvimento e de interatividades necessárias;
Ciências:
- Objetivos do ensino de Ciências no Ensino Fundamental, Anos Iniciais, Ciclo de
Alfabetização e Complementar;
- O eixo temático da proposta curricular de Ciências para as séries iniciais do Ensino
Fundamental:
- Organização vertical e horizontal;
- Diretrizes metodológicas para o ensino de ciências;
- Conhecimentos básicos de ciências indispensáveis a um professor.
EIXOS :
AMBIENTE E VIDA
CORPO HUMANO E SAÚDE
TERRA E UNIVERSO
TECNOLOGIA E SOCIEDADE
Matemática e sua metodologia:
- Objetivos do ensino da Matemática no Ensino Fundamental, Anos Iniciais, Ciclo de
Alfabetização e Complementar.
- O pensamento operatório concreto;
- A estrutura das operações infralógicas: a construção do Espaço e do tempo;
- A estrutura das operações concretas e o pensamento lógico matemático: a construção do
número;
- A aprendizagem significativa:
. Atividades espontâneas e exploratórias;
. Construção do objeto matemático: da operação física à operação mental;
. Atividade lúdica: os jogos, seus significados, seus valores e suas finalidades.

4

- A construção do conhecimento matemático pelo aluno referente a:
. Geometria: conceitos relativos a posicionamentos e direcionamentos; curvas e retas;
figuras bidimensionais e tridimensionais;
. Conjuntos e raciocínio lógico/combinatório;
características determinantes de
conjuntos, elemento e pertinência, representação de conjuntos em diagramas;
subconjuntos, introdução à noção intuitiva de probabilidade;
- Numeração decimal Hindu-arábica: algarismos, princípio fundamental, valor posicional,
numeração decimal;
- Conhecimentos básicos de matemática indispensáveis a um professor;
- Problemas de raciocínio lógico.
EIXOS :
ESPAÇO E FORMA
GRANDEZAS E MEDIDAS
NÚMEROS E OPERAÇÕES
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
História:
- Objetivos do ensino da História no Ensino Fundamental, Anos Iniciais, Ciclo de
Alfabetização e Complementar.
- Que História deve ser ensinada;
- Diretrizes Metodológicas.
- Conteúdo programático:
. Na minha casa;
. Na rua;
. Na escola;
- O bairro;
- A cidade;
- Conhecimentos básicos de História indispensáveis a um professor.
EIXOS :
SUJEITO HISTÓRICO
SOCIEDADE
TEMPO HISTÓRICO
FONTE HISTÓRICA
Geografia:
- Objetivos do Ensino de Geografia no Ensino Fundamental, Anos Iniciais, Ciclo de
Alfabetização e Complementar.
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- Conteúdo programático:
. Do espaço do corpo ao espaço da vivência próximo;
. A produção/organização do espaço de vivência maior: bairro;
. A inserção do espaço de vivência na cidade;
- Conhecimentos básicos de geografia indispensáveis a um professor.
EIXOS :
GEOGRAFIA DO COTIDIANO
CARTOGRAFIA
MINAS GERAIS NO TERRITÓRIO BRASILEIRO
A NATUREZA E SUA DINÂMICA: PAISAGEM NATURAL E CULTURAL
MEIOS DE CIRCULAÇÃO – TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO
1.23.1.2 Programa Básico (Língua Portuguesa e Metodologia de Português):
Concepções de aprendizagem da leitura e da escrita;
- Abordagens metodológicas para a aquisição da leitura e da escrita;
- Fundamentos psicolinguísticos para a aprendizagem da leitura e da escrita;
- Fundamentos linguísticos para o ensino do Português:
. Sistema fonológico e sistema ortográfico;
. Dimensão textual: conceito de texto, coerência e coesão;
. A questão do ERRO.
- Fundamentos sociolinguísticos:
. Diversidade da língua e o ensino de Português:
. variantes linguísticas;
. norma padrão e linguagem do aluno
. Usos e funções da linguagem.
. Objetivos do ensino da Lingua Portuguesa no Ensino Fundamental, Anos Iniciais, Ciclo de
Alfabetização e Complementar.
. Avaliação.
- Conhecimentos linguísticos:
. Domínio dos aspectos morfo-sintáticos da língua, indispensáveis a um professor:
.. Interpretação de texto;
.. Ortografia;
.. Fonética;
.. Morfologia;
.. Sintaxe;
.. Emprego de verbo.
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EIXOS :
APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA
COMPREENSÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA ESCRITA
LEITURA
PRODUÇÃO DE TEXTO
ORALIDADE
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS:
- Livros e publicações que abranjam o programa proposto, de livre escolha do candidato.
- CBC do Estado de Minas Gerais (Currículo Básico Comum do Ensino Fundamental, Anos
Iniciais, Ciclo de Alfabetização e Complementar).
- LDB 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Base da Educação, e posteriores alterações;
- Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil.
- Estatuto da Criança e do Adolescente.
- Plano Nacional de Educação.
- PCNs.
2.1 No cargo de TNS/Bioquímico, leia-se como segue no quadro abaixo e não como constou:
CARGOS

TNS/Farmacêutico Bioquímico
(*)

N° DE VAGAS
ESCOLARIDADE/ N° TOTAL RESERVADAS A
PRÉ-REQUISITO
DE
PORTADORES
VAGAS
DE DEFICIÊNCIA
(**)
(***)
Ensino Superior
em Farmácia –
Bioquímica com
registro no CRF

01

-

VENCIMENTO
(R$)
4.500,00

CARGA
HORÁRIA

200 horas
mensal

VALOR
DA
INSCRIÇÃO
(R$)
200,00

- As demais informações quanto ao cargo de TNS/Farmacêutico - Bioquímico são as
seguintes:
 ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. ENSINO SUPERIOR
TNS/Farmacêutico – Bioquímico
Conhecimentos Básicos Específicos
- Questões de múltipla escolha relacionadas com o Programa Básico.
Programa Básico (Conhecimentos Básicos Específicos)
- Manipulação de medicamentos;
- Aviamento de fórmulas oficinais e magistrais;
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- Análises de matéria-prima e produtos elaborados para controle de qualidade;
- Controle de receituário e de consumo de drogas;
- Controle de estoque de medicamentos;
- Farmacologia;
- Soluções: normalidade e molaridade;
- Química orgânica;
- Eletroquímica;
- Ácidos e bases;
- Reações químicas e estequiometria;
- Soluções líquidas;
- Gases;
- Termoquímica;
- Cinética e equilíbrio químico;
- Microbiologia básica;
- Bioquímica básica;
- Parasitologia;
- Ética profissional;
- Noções sobre saúde pública.
 ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
TNS/FARMACÊUTICO - BIOQUÍMICO
ATRIBUIÇÕES:
- Realizar tarefas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento,
distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica, tais como medicamentos,
alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos,
garantindo a qualidade dos produtos, dentro de qualquer uma das unidades e/ou postos de
saúde do Município de São Gonçalo do Sapucaí.
- Executar na Secretaria de Saúde Municipal, tarefas relacionadas à anatomia patológica,
dosagem e análises bacteriológicas, bacterioscópicas e químicas em geral, realizando ou
orientando testes de cultura de microorganismos através da manipulação de aparelhos de
laboratório e por outros meios para possibilitar diagnósticos, tratamento ou prevenção de
doença.
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No cargo de TNS/PSICÓLOGO leia-se como segue e não como constou:
 ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
TNS/PSICÓLOGO
ATRIBUIÇÕES:
- Executa tarefas ligadas a sua área de atuação aplicando os conhecimentos específicos.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Sapucaí, 12 de abril de 2019
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