PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
P R I M E I R O T E R M O D E R E T I F I C A Ç Ã O D O E D I TA L D E A B E R T U R A D E
CONCURSO PÚBLICO Nº001/2015
A Prefeita Municipal de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas neste termo e demais normas pertinentes à matéria, TORNA PÚBLICO o Primeiro Termo de Retificação do Edital
de Abertura nº 001/2015, conforme segue:
Art. 1º Fica RETIFICADA na Tabela 2.1, a carga horária semanal do cargo Agente de Inclusão Digital; o número de vagas PcD
para os cargos de Auxiliar de Serviços Administrativos; Agente de Inclusão Digital; Secretário Escolar; Assistente Social;
Docente II - Educação Física; Docente II – Geografia; Fonoaudiólogo e Psicólogo, passando a conter a seguinte redação:

Cargo

Código
do
Cargo

Área de Atuação /
Disciplina

Carga
Horária
Semanal

Vagas Ampla Vagas Vencimento
Concorrência PcD Inicial Bruto

Taxa de
Inscrição

Período de
Realização
das Provas

NÍVEL FUNDAMENTAL(1)
Auxiliar de Serviços Administrativos

101

-

35h

5

1

R$ 1.148,45

R$ 24,00

TARDE

35h

5

1

R$ 2.228,21

R$ 45,00

MANHÃ

35h

5

1

R$ 2.228,21

R$ 45,00

MANHÃ

5

1

R$ 2.865,30

R$ 60,00

TARDE

5

1

R$ 2.865,30

R$ 60,00

TARDE

5

1

R$ 2.865,30

R$ 60,00

TARDE

NÍVEL MÉDIO
Agente de Inclusão Digital

202

-

Secretário Escolar

207

-

(1)

NÍVEL SUPERIOR(1)
Assistente Social
Docente II

401

-

404.3

Educação Física

404.5

Geografia

30h
20h

Fonoaudiólogo

405

-

35h

5

1

R$ 2.865,30

R$ 60,00

TARDE

Psicólogo

408

-

35h

5

1

R$ 2.865,30

R$ 60,00

TARDE

Art. 2º Fica RETIFICADO no ANEXO I do EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015, os requisitos para
o cargo 207 – Secretário Escolar, passando a conter a seguinte redação:
“Ensino Médio Completo e Curso de Secretário Escolar, com mínimo de 360 horas e/ou curso em instituição reconhecida pelo MEC.”
Art. 3º Fica RETIFICADO no ANEXO II do EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015, o conteúdo
programático do cargo 204 – Docente I, passando a conter a seguinte redação:
“Conhecimentos Pedagógicos: as concepções de educação infantil e anos iniciais do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental:
currículo, função social da escola, papel do aluno, papel do professor, princípios metodológicos, avaliação mediadora – concepção,
instrumento de acompanhamento da aprendizagem do aluno; a organização do trabalho pedagógico; gestão democrática e as
instâncias colegiadas; concepções de desenvolvimento e de aprendizagem; concepção e princípios metodológicos de alfabetização e
letramento na perspectiva sociointeracionista; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva;
estrutura, funcionamento dos diversos níveis e modalidades de ensino; áreas do conhecimento e das linguagens na educação infantil;
Lei nº 9394/96 e suas alterações - Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Básica; Lei nº 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº10.639/03 - História e Cultura Afro Brasileira e Africana; Plano
Nacional de Educação em Direitos Humanos - 2007; tecnologias da informação e comunicação: encaminhamentos metodológicos.”

Art. 4º Fica RETIFICADO no ANEXO II do EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015, o conteúdo
programático de CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL SUPERIOR do cargo 401 – Assistente Social, com a supressão
de dois itens, passando a conter a seguinte redação:

“Conhecimentos Específicos: fundamentos do serviço social;

política social; seguridade social; reforma sanitária; serviço social na
contemporaneidade: dimensões históricas, teórico metodológicas e ético-políticas no contexto atual do Serviço Social; Serviço Social
e família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais; O Serviço Social no Processo de reprodução de
Relações Sociais; questão social e Serviço social; planejamento em serviço social: alternativas metodológicas de processos de
planejamento, monitoramento e avaliação – formulação de programas, projetos e planos; processo de trabalho do Assistente Social;
instrumentalidade do Serviço Social; pesquisa em Serviço Social; Indicadores Sociais; elaboração de laudos, pareceres e relatórios
sociais; trabalho em rede; interdisciplinaridade; assessoria, consultoria e serviço social; saúde mental, transtornos mentais e o cuidado
na família; responsabilidade social das empresas; gestão em saúde e segurança; O Serviço Social na década de 90; Gestão
Democrática na Saúde; Legislação: SUAS (Sistema Único de Assistência Social); LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social); Código
de Ética Profissional do Assistente Social; Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social; Estatuto do Idoso, ECA –
Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 11.340/2006 - Maria da Penha; Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso; Código de Ética
Profissional do Pedagogo.”
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Art. 5º Fica RETIFICADO no ANEXO II do EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015, o conteúdo
programático de CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - Docente II (cód: 404.1 ao 404.10) ,
passando a conter a seguinte redação:
“Conhecimentos Pedagógicos: as concepções de educação do 6º ao 9º ano: currículo, função social da escola, papel do aluno,
papel do professor, princípios metodológicos, avaliação mediadora – concepção, instrumento de acompanhamento da aprendizagem
do aluno; a organização do trabalho pedagógico; projeto político pedagógico, gestão democrática e as instâncias colegiadas;
concepções de desenvolvimento e de aprendizagem; estrutura e funcionamento do anos finais do Ensino Fundamental; Lei nº 9394/96
e suas alterações - Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; Lei nº
8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 10.639/03 - História e Cultura Afro Brasileira e Africana; Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 2007; Lei nº
10.098/94 - Normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências; Lei nº 10.436/02- A Língua Brasileira de Sinais - Libras; tecnologias da informação e
comunicação: encaminhamentos metodológicos.”

Art. 6º Fica RETIFICADO no ANEXO II do EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015, o conteúdo
programático de CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR do cargo 404.1 – Docente II - Arte,
passando a conter a seguinte redação:
“Conhecimentos Específicos: história do ensino das artes visuais no Brasil; principais correntes das artes visuais no brasil;
educação, multiculturalismo e interdisciplinaridade nas artes visuais; ensino não formal nas artes visuais; abordagens metodológicas
do ensino das artes visuais; artista-professor e professor-artista; processos artísticos do professor e sua prática educativa; expressões
plásticas e ordenações visuais e perceptivas nos espaços bi e tridimensionais; fundamentos de arte educação; arte e o
desenvolvimento da criatividade; a metodologia do ensino de arte nas diferentes áreas e sua relação com o desenvolvimento
biológico, afetivo, cognitivo e sociocultural. Conhecimentos específicos das diferentes linguagens da arte: Teatro (Artes Cênicas), Artes
Visuais e Música - quanto ao desenvolvimento infantil, à prática específica e a história das artes universal e brasileira, em seus vários
períodos até os movimentos contemporâneos.”

Art. 7º Fica RETIFICADO no ANEXO II do EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015, o conteúdo
programático de CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR do cargo 404.9 – Docente II Matemática, passando a conter a seguinte redação:
“Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Específicos: noções de lógica: proposições, conectivos, negação de proposições
compostas; conjuntos: caracterização, pertinência, inclusão, igualdade e intervalos; conjuntos numéricos; operações: união,
interseção, diferença e produto cartesiano; composição de funções; função inversa; principais funções elementares: 1º grau, 2º grau,
exponencial e logarítmica; médias aritméticas e geométricas; progressões aritméticas e geométricas; análise combinatória;
trigonometria; geometria; matrizes e determinantes; juros e porcentagem; conjuntos; conjuntos numéricos; funções: linear, quadrática,
modular, exponencial e logarítmica; funções definidas por várias sentenças; equações e inequações; matemática financeira: porcentagem,
juros simples e compostos, regra de três simples e composta; progressões aritméticas e geométricas; trigonometria; resolução de triângulos
e suas aplicações; matrizes; determinantes; sistemas lineares; binômio de newton; probabilidade; noções de estatística; geometria plana:
área e perímetro de figuras planas; estudo da circunferência; geometria espacial: poliedros, paralelepípedos, cubo, cilindro, cone, pirâmide e
esfera; geometria analítica: reta e circunferência; polinômios e equações polinomiais.”

Art. 8º Fica RETIFICADO no ANEXO II do EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015, o conteúdo
programático de CONHECIMENTOS COMUNS E ESPECÍFICOS AO CARGO DE NIVEL SUPERIOR do cargo 407 - Pedagogo,
passando a conter a seguinte redação:
“Conhecimentos Específicos: as concepções de educação e suas repercussões na organização do trabalho pedagógico; instâncias
colegiadas - gestão democrática; concepções de currículo; função social da escola; concepções de desenvolvimento e de
aprendizagem; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; tecnologias da informação e
comunicação na aprendizagem; o contexto histórico e sociocultural abrangendo estudos que fundamentam a compreensão da
sociedade, da educação como processo social e dos diversos setores da educação na sociedade contemporânea; o trabalho
integrado escola, família e comunidade; o estudo dos processos de organização do trabalho pedagógico, gestão em espaços não
escolares; educação e cultura; movimentos sociais, família e economia solidária; educação popular: teoria para educação escolar e
não escolar no século XXI; o papel do Pedagogo no contexto do desenvolvimento das ações socioeducativas; Legislação: LOAS – Lei
Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742 de 07/12/1993); PNAS/2004 – Política Nacional de Assistência Social; NOB/SUAS 2012–
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social; Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução
nº 109 de 11 de novembro de 2009); Plano Nacional da Educação de Direitos Humanos. PNE- Plano Nacional de Educação; PMEPlano Municipal de Educação; DCN- Diretrizes Curriculares Nacionais; Lei 10639/03; Lei nº 9394/96 e suas alterações - Diretrizes e
Bases da Educação Nacional; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. ECA – Estatuto da Criança e do
Adolescente; Lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha); Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso; Código de Ética Profissional do
Pedagogo.”

Art. 9º Este termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Angra dos Reis/RJ, 27 de agosto de 2015.
Maria da Conceição Caldas Rabha
Prefeita Municipal de Angra dos Reis
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