
      

Governo do Estado da Paraíba
Secretaria de Estado da Administração

Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba

Comissão do Concurso Público para a Secretaria da Educação e da Ciência e Tecnologia

EDITAL Nº 03/2019/SEAD/SEECT – PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO 
DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2019

O Governo do Estado da Paraíba,  em cumprimento o que versa no artigo 37,  inciso II,  da Constituição
Federal de 1988, e a Secretaria de Estado da Administração da Paraíba, no uso de suas competências e
atribuições, amparadas no disposto na Lei n.º 8.186, de 16 de março de 2007, por meio da Comissão do
Concurso Público, constituída pelo Ato Governamental n.º 0680 de 15/02/2019, publicado no Diário Oficial do
Estado da Paraíba no dia 16 de fevereiro de 2019, e considerando os termos elencados no contrato firmado
com o Instituto AOCP, TORNA PÚBLICO o Primeiro Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2019. 

1. Fica RETIFICADO o Edital de Abertura do Concurso Público nº 01/2019, nos seguintes termos:

1.1.  Em decorrência das alterações dos Pré-requisitos para as disciplinas descritas no Anexo I do Edital de
Abertura será reaberto o prazo para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição em uma 2ª Etapa, com nova
redação dos subitens 4.2; 4.2.1; 4.6; 4.14; 4.15; 4.15.1,  conforme segue:

"4.2 A solicitação de isenção da taxa de inscrição será realizada via internet no período  das 09h do dia
24/04/2019 até às 23h59min  do dia 30/04/2019 e  das  09h do dia 21/05/2019 até às 23h59min  do dia
23/05/2019, observado o horário oficial do Estado da Paraíba/PB, mediante preenchimento do Formulário
de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
Para fins de obtenção da isenção da taxa de inscrição, o candidato interessado deverá:
4.2.1  Para  os  candidatos  que  não  têm  acesso  à  internet  será  disponibilizado  um  Posto  de  Inscrição,
localizado  na Escola Estadual Lyceu Paraibano, Avenida Presidente Getúlio Vargas, S/N - Centro -  João
Pessoa/PB, do dia 24/04/2019 ao dia 30/04/2019 e do dia 21/05/2019 ao dia 23/05/2019, no período de
10h às 14h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), observado o horário local.
4.6 Os documentos comprobatórios exigidos nos subitens 4.3, 4.4 e 4.5 deverão ser enviados, no
período das 09h do dia 24/04/2019 às 23h59min  do dia 30/04/2019  e das  09h do dia 21/05/2019 às
23h59min  do dia 23/05/2019, observado o horário oficial do Estado da Paraíba/PB, por meio do link
Envio  dos  documentos  referentes  à  Solicitação  de  Isenção  da  Taxa  de  Inscrição,  disponível  no
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br em arquivos salvos nos formatos PNG, JPG, JPEG ou PDF,
contendo os documentos referentes à isenção solicitada, conforme previsão dos subitens 4.3, 4.4 e 4.5 deste
edital;
4.14 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até a data provável de 08/05/2019, e na 2ª
etapa até 27/05/2019, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br  .  
4.15 O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá impetrar recurso
através do endereço eletrônico  www.institutoaocp.org.br no período  das 0h00min do dia  09/05/2019 às
23h59min do dia 10/05/2019 e das 0h00min do dia 28/05/2019 às 23h59min do dia 29/05/2019, observado
horário oficial do Estado da Paraíba/PB, por meio do link “Recurso contra o Indeferimento da Solicitação de
Isenção da Taxa de Inscrição”.
4.15.1 As respostas aos recursos impetrados contra o indeferimento da solicitação de isenção e a relação dos
pedidos de isenção da taxa de inscrição, que por ventura sejam deferidos no pós-recurso, serão divulgadas
na data provável de 31/05/2019 no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br."

2. Será mantido o deferimento ou indeferimento das solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição do candidato
que teve o nome divulgado no Anexo I do Edital 02/2019-SEAD-SEECT, publicado no Diário Oficial do Estado da
Paraíba de 08/05/2019, e disponibilizado no endereço eletrônico  www.institutoaocp.org.br na mesma data,  NÃO
sendo necessário solicitar nova isenção da taxa de inscrição.
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3. No item 6 do edital de abertura, a exclusão do subitem 6.1.1, e a alteração da redação do subitem 6.3, “II”,
conforme segue:
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº 5.296,
de 2004); e, seguindo a mesma redação do Decreto 5.296 de 2004, fica classificado como deficiência auditiva
a Surdez Unilateral que poderá concorrer às vagas em cumprimento a Lei 10.971 de 19 de setembro de 2017.

4. RETIFICAÇÃO  do  ANEXO  I,  apenas  (nos  Pré-Requisitos);  ANEXO  IV  (Conteúdo  Programático) de
Legislação Básica em Educação e de Conhecimentos Específicos das disciplinas de Filosofia e Química, e
o  ANEXO V (Cronograma Previsto – Isenção da taxa de inscrição),  do  edital nº 01/2019, de abertura do
concurso público, conforme segue a nova redação:

ANEXO I
Disciplinas/Vagas/Pré-Requisitos

Nova redação para os pré-requisitos, exceto na disciplina de Educação Física.
Cargo Disciplinas Total De Vagas Pré-Requisitos 
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Artes 72

Licenciatura  Plena  em  Arte  ou  Educação  Artística  ou
Licenciatura  em  Educação  do  Campo  (Linguagens  e
Códigos).

Biologia 150
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas ou Licenciatura
em Educação do Campo (Ciências Exatas e da Natureza).

Educação Física 68
Licenciatura Plena em Educação Física com registro no
Conselho de Classe Específico.

Física 47
Licenciatura  Plena  em  Física  ou  Licenciatura  em
Educação do Campo (Ciências Exatas e da Natureza).

Geografia 72
Licenciatura  Plena  em  Geografia  ou  Licenciatura  em
Educação do Campo (Ciências Humanas e Sociais).

História 78
Licenciatura  Plena  em  História  ou  Licenciatura  em
Educação do Campo (Ciências Humanas e Sociais).

Língua Inglesa 61

Licenciatura  Plena  Em Letras  –  Habilitação  Em Língua
Inglesa  ou  Licenciatura  em  Educação  do  Campo
(Linguagens e Códigos).

Língua Espanhola 18

Licenciatura  Plena  Em Letras  –  Habilitação  Em Língua
Espanhola  ou  Licenciatura  em  Educação  do  Campo
(Linguagens e Códigos).

Língua Portuguesa 195

Licenciatura  Plena  Em Letras  –  Habilitação  Em Língua
Portuguesa  ou  Licenciatura  em  Educação  do  Campo
(Linguagens e Códigos).

Matemática 199
Licenciatura  Plena  Em  Matemática  ou  Licenciatura  em
Educação do Campo (Ciências Exatas e da Natureza).

Sociologia 6
Licenciatura  Plena  Em  Sociologia  ou  Licenciatura  em
Educação do Campo (Ciências Humanas e Sociais).

Filosofia 6
Licenciatura  Plena  Em  Filosofia  ou  Licenciatura  em
Educação do Campo (Ciências Humanas e Sociais).

Química 28
Licenciatura  Plena  Em  Química  ou  Licenciatura  em
Educação do Campo (Ciências Exatas e da Natureza).

*Somente serão aceitos diplomas de Licenciatura Plena com nomenclaturas diferentes  das
estabelecidas nos pré-requisitos quando compatíveis com o cargo e a disciplina para o qual o candidato se inscreveu, e que estejam de
acordo com o que está  estabelecido  nas  Resoluções do Conselho Nacional  de  Educação -  CNE/CP nº  01/2002 e 02/2002  e  na
Resolução – CNE/CP nº 02 de 2015, e nos casos específicos de direito adquirido, conforme prevê a Constituição Federal, Art. 5º, inciso
XXXVI.
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ANEXO IV
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

As alterações dos  conteúdos são:  Legislação  Básica  em Educação;  Na disciplina  de  Filosofia  e
Química, conforme segue:

“LEGISLAÇÃO BÁSICA EM EDUCAÇÃO:
Lei  de  Diretrizes  e  Base  da  Educação  Nacional  atualizada,  LDB,  Lei  nº  9.394/1996  e  suas  alterações.
FUNDEB (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica),  Lei 11.494/2007 e suas alterações.
IDEB (Índice de Desenvolvimento Educacional). ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) – Portaria 468 de
03  de  abril  de  2017.  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio.  Parâmetros  Curriculares
Nacionais - Ensino Médio. Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Diretrizes Curriculares
Nacionais  para a  Educação de Jovens e Adultos.  Estatuto  da Criança  e do Adolescente –  ECA,  Lei  nº
8.069/1990 e suas alterações.”

“PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3 – FILOSOFIA
Filosofia: mito e filosofia. Filosofia na antiga Grécia. O pensamento político moderno:  Maquiavel, Hobbes,
Locke,  Rousseau,  Hegel  e  Marx.  Idealismo  e  materialismo  dialético.  Filosofia  contemporânea.  Estado,
socialismo,  democracia,  autoritarismo  e  cidadania,  moral.  A indústria  cultural  e  a  cultura  de  massa.  A
ideologia: sentidos e funções; a ideologia e a cultura. O método científico, o senso comum e a filosofia. Ética
e política: concepções, liberalismo e neoliberalismo.”

“PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 3 – QUÍMICA
Matéria: propriedades da matéria, substância, mistura, fenômenos físicos e químicos. Estrutura atômica: modelos
atômicos e configuração eletrônica. Número atômico e número de massa: isótopo, isóbaro e isótono. Partículas
iônicas: cátions e ânions. Números quânticos. Classificação Periódica dos Elementos: propriedades periódicas dos
elementos.  Ligações químicas:  iônica,  covalente  e  metálica.  Funções químicas:  ácido,  base,  sais  e  óxidos.
Equações  Químicas:  balanceamento  das  equações  químicas.  Reações  químicas:  classificação.  Cálculos
químicos: massa atômica e molecular, número de Avogadro, Mol, massa molar, leis das reações químicas. Estudo
dos gases: as leis e a equação geral dos gases ideais. Estudo das soluções:  tipos de soluções, concentração,
diluição e mistura. Propriedades coligativas: tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. Termoquímica:
entalpia de formação, entalpia de combustão e entalpia de neutralização, energia de ligação, Lei de Hess. Cinética
química: constante de velocidade e fatores que influenciam a velocidade das reações químicas. Equilíbrio químico:
teoria geral, deslocamento  de equilíbrio químico, equilíbrio iônico da água,  equilíbrio ácido-base e  produto de
solubilidade. Eletroquímica: pilha e eletrólise. Reações nucleares: tipos de radiações, energia nuclear. Introdução à
química orgânica: classificação das cadeias carbônicas, nomenclatura e radicais orgânicos. Isomeria: plana e
espacial. Funções orgânicas: hidrocarbonetos, funções oxigenadas, nitrogenadas e mistas. Compostos Orgânicos:
petróleo, carvão mineral e hulha, lipídios, aminoácidos, enzimas e polímeros."

5. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

João Pessoa/PB, 17 de maio de 2019.
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ANEXO V
CRONOGRAMA PREVISTO

I - Alteradas as datas no cronograma apenas para isenção da taxa de inscrição.
II - As publicações referentes a reabertura constará os nomes apenas dos novos candidatos inscritos, 
exceto a divulgação final do deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição, pós recurso. 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 20/04/2019

ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DATA

Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição -reabertura 21/05 a 23/05/19

Prazo para envio/entrega da documentação referente a isenção da
Taxa de Inscrição de reabertura - por link

 23/05/19

Divulgação do deferimento das solicitações de isenção da taxa de
inscrição da reabertura

27/05/19

Período para recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção
da taxa de inscrição da reabertura

28/05 e 29/05/2019

Divulgação final do deferimento da solicitação de isenção da taxa
de inscrição pós-recurso de todos os candidatos.

31/05/19

A reabertura no prazo de isenção da taxa de inscrição se deu em decorrência da inclusão, nos pré-requisitos, 
da Licenciatura em Educação do Campo.
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