ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2018
3º ADITIVO
O MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA, ESTADO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito
público interno, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Gilberto Abdou Helou, no uso de suas
atribuições legais, em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, TORNA

PÚBLICO, o 2º ADITIVO do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de
servidores públicos temporários, bem como para a formação de cadastro de reserva, com vistas
ao provimento de Funções Públicas da Prefeitura Municipal de ÁGUAS DE LINDÓIA – SÃO
PAULO.

Artigo 1º - Fica retificado o ANEXO I - Relação dos Cargos, número de vagas, salário, carga
horária e escolaridade.
Cód.

Cargo

14

PROFESSOR
TITULAR
DE EDUCAÇÃO BÁSICA
II – PTEB II- Disciplina de
Educação Física

Carga
Horária
Semanal

Requisitos/
Escolaridade

18h
(jornada
inicial)

Ensino Superior Completo com
Licenciatura em Educação
Física ou formação em área
correspondente
e/ou
complementação
pedagógica
nos termos da Legislação
Vigente para a docência nos
anos iniciais e finais do ensino
fundamental, especificamente
na disciplina de educação física
+REGISTRO NO CREF4/SP.

VagasAmpla
Concorrê
ncia
CR

Vencimento
Base
(R$)

Vagas
PCD

R$ 12,00 a
hora aula.

-

Artigo 2º - Fica retificado o ANEXO III - ANEXO III - PROVA DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS PROFESSOR TITULAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PTEB IIDISCIPLINA DE HISTÓRIA.
PROFESSOR TITULAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PTEB II- DISCIPLINA DE
HISTÓRIA
Onde se lê:
Educação, Escola, Professores e Comunidade; Papel da Didática na Formação de Educadores; A Revisão
da Didática; O Processo de Ensino; Os Componentes do Processo Didático: Ensino e Aprendizagem;
Tendências Pedagógicas no Brasil e a Didática; Aspectos Fundamentais da Pedagogia; Didática e
Metodologia; Disciplina, uma questão de autoridade ou de participação?; O Relacionamento na Sala de
Aula; O Processo de Ensinar e Aprender; O Compromisso Social e Ético dos professores; O Currículo e
seu Planejamento; O Projeto Pedagógico da Escola; O Plano de Ensino e Plano de Aula; Relações
Professor-Aluno: A atuação do Professor como incentivador e aspectos socioemocionais. O Planejamento
Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os Conteúdos de Ensino; A Relação Objetivo-Conteúdo Método; Avaliação da Aprendizagem; Funções da Avaliação; Princípios Básicos da Avaliação; Superação
da Reprovação Escolar; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei Nº 9.394/96, de 20/12/96;
Do Ensino Fundamental; Da Educação de Jovens e Adultos; Da Educação Especial; A LDB e a Formação

dos Profissionais da Educação. Temas contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha da
profissão. Teorias do currículo. Acesso, permanência com sucesso do aluno na escola. Gestão da
aprendizagem. Planejamento e gestão educacional. Avaliação institucional, de desempenho e de
aprendizagem. O Professor: formação e profissão.

Leia-se:

Introdução aos estudos históricos: historicidade do conhecimento histórico:
metodologias e conceitos da ciência-histórica; periodização e tempo; o historiador e seu
trabalho; conhecimento e verdade em história. Ensino de História: disciplina escolar de
História, Conteúdos e Métodos de Ensino. Pré-história: primórdios da humanidade;
períodos da pré-história; primeiros habitantes da América / Brasil. Antiguidade
Oriental: economia, sociedade e cultura do Egito, Mesopotâmia, Palestina, Fenícia e
Pérsia. Antiguidade Clássica: a civilização Grega e Romana, economia sociedade e
cultura. Idade Média: o feudalismo; o império bizantino; o mundo islâmico; o império
de Carlos Magno; os grandes reinos germânicos; as cruzadas; a formação das
monarquias nacionais; as grandes crises dos séculos XIV e XV; o renascimento cultural
e urbano; a emergência da burguesia. Idade Moderna: o renascimento comercial e o
declínio do feudalismo; os grandes estados nacionais; a revolução cultural do
renascimento; o humanismo; A reforma e a contrarreforma; as grandes navegações; o
absolutismo monárquico. Idade Contemporânea: a Revolução francesa; a era
napoleônica e o congresso de Viena; a revolução industrial; o liberalismo, o socialismo,
o sindicalismo, o anarquismo e o catolicismo social; as independências na América
espanhola e portuguesa; neocolonialismo, a partilha da Ásia e da África; Imperialismo
europeu e norte-americano no séc. XIX. A 1ª guerra mundial; a Revolução russa; a crise
de 1929; o nazi-fascismo; a 2ª guerra mundial; a guerra fria; o bloco capitalista e o
bloco socialista; a nova ordem mundial; América Latina e as lutas sociais; o socialismo
em Cuba e na China; integração e conflito em um mundo globalizado. História do
Brasil: cultura, economia e sociedade no Brasil colonial; a crise do sistema colonial; a
escravidão e a resistência negra; revoltas nativistas e separatistas; a família real no
Brasil; a independência. Brasil Monárquico: a consolidação do estado monárquico; o
primeiro reinado; o período regencial; as revoltas regenciais; o golpe da maioridade e o
segundo reinado; a economia cafeeira e a imigração europeia; a guerra do Paraguai; a
crise do estado monárquico; a campanha abolicionista. Brasil República: a proclamação
da república; da república oligárquica à revolução de 30; Nacionalismo e projetos
políticos; economia e sociedade do Estado Novo; o fim do governo Vargas e a
experiência democrática; os governos militares; redemocratização; a questão agrária e
os movimentos sociais. o Brasil atual no contexto local, regional e internacional
envolvendo, sobretudo questões: ambiental, diplomático, econômico, político, social e
trabalho.
Artigo 3º - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2018.

ÁGUAS DE LINDÓIA - SP, 01 de fevereiro de 2018.
Gilberto Abdou Helou

Prefeito Municipal

