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                                                                                                                 Município de Santo Antônio do Itambé 

 
                                                                                                                                                          ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
RETIFICAÇÃO IV DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 

 

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Itambé, 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 001/2015 supracitado: 
 
1 – Na tabela do item 1 “DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES” em “NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE EDUCAÇÃO” em “INSCRIÇÃO EM R$” nos cargos de “Professor I e 
Professor II” passam a vigorar com as seguintes redações; 
 

Professor I 3 - Ensino Superior com Licenciatura Plena nas áreas específicas  60,00 25 h/s 1.030,00 

Professor II 6 1 Ensino Superior com Licenciatura Plena nas áreas específicas 60,00 25 h/s 1.030,00 

 
2 – No “ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA” em “CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS” no “Nível Superior 
na Área de Educação” o cargo de “SUPERVISOR PEDAGÓGICO” passa a vigorar com a seguinte redação; 
 
“SUPERVISOR PEDAGÓGICO 
Lei Federal 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações posteriores. Referencial Curricular para a Educação Infantil – Vol. 1, 2 e 3 – 
MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) – MEC. A Gestão Compartilhada na Escola. A Escola como Organização. Escola, um sistema social. A cultura. A 
Supervisão Escolar: origem, evolução, objetivos e atribuições. Métodos e Técnicas da Supervisão. Avaliação Escolar. Alfabetização e letramento, uma proposta em 
construção. Conselhos Escolares: construção da cidadania. LDB - Lei 9394/96 face às necessidades históricas da educação brasileira e suas alterações. A construção 
do Projeto Político Pedagógico da escola. As diretrizes curriculares para a educação básica: CBC - Ciclo da Alfabetização e Ciclo Complementar. Referencial 
Curricular Nacional para Educação Infantil. Parâmetros Curriculares Nacionais. Estatuto da Criança e do Adolescente. Princípios da gestão escolar democrática. 
Ação do pedagogo na organização do trabalho pedagógico na escola. Fundamento da Estrutura das organizações. Fundamentos da Educação: teorias e concepções 
pedagógicas. A educação e suas relações com os campos socioeconômicos, políticos e culturais. Sociologia da Educação; a democratização da escola. Elementos da 
prática pedagógica. A organização da escola. Os elementos da cultura escolar: saberes escolares, método didático, avaliação escolar e fundamentos sobre relações 
coletivas para o trabalho docente. Didática e o processo de ensino e aprendizagem; projeto político pedagógico: concepção, princípios e eixos norteadores; 
planejamento escolar: concepção, importância, dimensões e níveis; planejamento de ensino em seus elementos constitutivos: objetivos educacionais, seleção e 
organização de conteúdos, métodos e técnicas; currículo e construção do conhecimento: a organização do tempo e do espaço escolar; tendências pedagógicas; 
projetos de trabalho e interdisciplinaridade. Processo de ensino aprendizagem: relação professor/aluno; bases psicológicas da aprendizagem; teorias de 
aprendizagem; condições para aprendizagem; o computador como recurso de aprendizagem. Principais aspectos do comportamento organizacional (conflitos, 
poder, liderança, comunicação, motivação, técnicas de negociação).  Processos e propriedades estruturais dos grupos numa organização formal. Planejamento, 
acompanhamento, avaliação de treinamentos e demais processos educacionais. Teoria da aprendizagem e andragogia. Articulação entre os Princípios da Educação 
Inclusiva e do Contexto Histórico e Teórico da Educação Especial. O processo de ensino-aprendizagem em uma perspectiva da Educação Inclusiva; Direitos 
Humanos: cidadania, família, trabalho e multiculturalismo; As crianças portadoras de deficiências e suas necessidades especiais. Tecnologia e informática educativa 
na Educação Inclusiva e Organização da prática Educativa: Planejamento e Avaliação Educacional. Motivação; Liderança; Diferenças Individuais sobre grupos e 
equipes; Trabalho em equipe e Comunicação. A Supervisão Escolar: origem, evolução, objetivos e atribuições. Métodos e Técnicas da Supervisão. Alfabetização e 
letramento, uma proposta em construção.  A ação do Supervisor no cotidiano da escola.   Planejamento e Avaliação Educacional.  Gerenciamento de Projetos 
Práticas de Liderança e Gestão de Equipes. Práticas Pedagógicas de Supervisão Escolar.  Métodos e Técnicas de Gestão de Projetos.  Problemas de Aprendizagem e 
Fracasso Escolar.  Métodos e Técnicas de Trabalho com Famílias Métodos e Técnicas de Pesquisa.   Metodologia do Trabalho Científico. Ética Profissional.” 
 
3 – O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta Retificação. 
 
4 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Santo Antônio do Itambé/MG, 01 de outubro de 2015. 

 
 

Cecir Alves Diamantino  
Prefeito Municipal 


