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RETIFICAÇÃO II DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2014 

 

 

 

O Município de Ervália, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, considerando a prerrogativa de alterar a bem 

do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade, retifica o Edital nº. 001/2014 supracitado: 

 
 
1 – Fica incluído no corpo do Edital o “ANEXO III – MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECUSO”. 
 
2 – Ficam alterados os subitens 8.2 e 8.3 no que se refere ao “Anexo”, passando a vigorar como: Anexo III. 
 
3 – No “ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA” no que concerne aos 
“CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS” no “Nível Superior na Área de Educação” no cargo de “SUPERVISOR PEDAGÓGICO” passará a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
“A Gestão Compartilhada na Escola. A Escola como Organização. Escola, um sistema social. A cultura, Organização e clima 
organizacional  da escola. A Supervisão Educacional: origem, evolução, objetivo, atribuições métodos e técnicas– relações humanas e 
a Supervisor Educacional. Qualidades pessoais do Supervisor. O Supervisor Educacional e o Projeto Político Pedagógico. Competências 
em Supervisão Educacional. Lei Federal 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações posteriores. 
Diretrizes Curriculares da Educação Infantil.  Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente. A ação do 
Supervisor no cotidiano da escola. Acesso e permanência, inclusão e fracasso escolar na Educação Básica. Ética profissional.” 
 
4 – No “ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA” no que concerne aos 
“CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS” passa a vigorar em “LÍNGUA PORTUGUESA” o “Nível Médio com Habilitação para Modalidade 
Normal Superior e/ou Magistério” com a seguinte redação, sendo: 
 
“Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual; significação das 
palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência 
verbal e nominal; estudo da crase; semântica e estilística. Alfabetização e língua portuguesa: concepções de aprendizagem da leitura 
e da escrita, alfabetização na perspectiva do letramento; aspectos linguísticos e psicolinguísticos da alfabetização; aspectos 
sociolinguísticos da alfabetização: usos e funções da escrita e da leitura; oralidade e escrita; norma padrão e linguagem do aluno; 
aspectos metodológicos envolvidos na alfabetização; leitura e literatura infantil: relação leitor/texto e a construção de sentido na 
leitura; avaliação dos processos de apropriação da leitura e de escritas.” 
 
 
5 – O Edital de Processo Seletivo nº 001/2014 será consolidado, de forma a contemplar as alterações decorrentes desta Retificação. 
 
6 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, 
 
 

Ervália (MG), 03 de julho de 2014. 
 
 

Nauto Euzébio da Silva 
Prefeito Municipal 


