MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS/SP
Processo Seletivo – PS Nº 002/2019
EDITAL DE ABERTURA PARA O PROCESSO SELETIVO – PS Nº 002/2019
O MUNICIPIO DE ALTINÓPOLIS, Estado de São Paulo, através da Comissão Especial de Concurso Público –
CECP, nomeada pelo Decreto n° 150/2018, torna público para contratação por prazo determinado das vagas
temporárias disponíveis para as Funções constantes do ITEM 2.5 - QUADRO DE FUNÇÕES, em conformidade
com Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Municipal nº. 1.532/2006 (Plano
de Carreiras e Remuneração do Magistério e dá outras providências), Lei nº 58/2015 (Organização
Administrativa, o Plano de Classificação de Cargos e as Carreiras dos servidores do Poder Executivo) e Lei nº
63/2015 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Altinópolis, estado de São Paulo), demais
legislação aplicável e disposições regulamentares deste Edital e anexos
.
1.0 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo terá validade para o Ano Letivo de 2019 e será para o preenchimento de
funções/atividades dos afastamentos temporários existentes e dos que vierem a surgir durante a validade
do processo seletivo, nos termos da legislação vigente;
1.2 Para todos os efeitos, a contratação será por prazo determinado e terá como provimento o REGIME
C.L.T.. O processo seletivo terá validade de 01 ano a contar da data da homologação do resultado final, e
será publicada no site de internet nos endereços www.ibraspconcursos.com.br, www.altinópolis.sp.gov.br
e afixado no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Educação de Altinópolis/SP, podendo, a critério
da Prefeitura Municipal de Altinópolis, ser prorrogado uma vez, por igual período.
1.3 O resultado do Processo Seletivo não gera, para a Prefeitura de Altinópolis/SP, a obrigatoriedade de
aproveitar todos os candidatos aprovados. A habilitação dos demais candidatos constantes da listagem
final de classificação gera, para o candidato, apenas o direito à preferência na contratação, dependendo
da sua classificação no Processo Seletivo;
1.4 As contratações serão regidas pela C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho), suplementado quando
necessário pelo Plano de Carreira do Magistério do município de Altinópolis e pelas normas de serviço da
Secretaria Municipal de Educação de ALTINÓPOLIS, não angariando o contratado, em qualquer hipótese,
estabilidade funcional, haja vista a natureza de provimento por tempo determinado das funções em
disputa no presente processo seletivo.
2.0 DAS FUNÇÕES

2.1 O presente PROCESSO SELETIVO destina-se ao preenchimento de Funções de acordo com o constante
do ITEM 2.5 - QUADRO DE FUNÇÕES, mais os que vagarem temporariamente durante o ano letivo de
2019.
2.1.2 O aproveitamento dos candidatos aprovados se fará de acordo com as necessidades da Prefeitura
Municipal, dentro do prazo de validade do processo seletivo.
2.2 As atividades inerentes as Funções serão desenvolvidas - conforme demanda – nos diversos setores da
Educação da Prefeitura Municipal de Altinópolis/SP, visando atender ao restrito interesse público.
2.3 A remuneração para todas as Funções é aquela constante do ITEM 2.5 - DO QUADRO DE FUNÇÕES,
mais os benefícios assegurados por lei.
2.4 Fazem parte deste Edital os seguinte anexos:
ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
2.5 QUADRO DE FUNÇÕES

Cód./ Funções

Vagas

Requisitos

3.11 – ACOMPANHAMENTO
PEDAGÓGICO

01

Licenciatura Plena em pedagogia

3.12 – PROFESSOR DE
ESPORTE E RECREAÇÃO

01

4.1 – AGENTE ESPECIALIZADO
EM EDUCAÇÃO I –
INSPEÇÃO – (Monitor de

01

Carga
Valor de
Horária Vencimento Inscrição
Base
Semanal
Hora/aula R$15.81 h/a

R$ 50,00

Licenciatura Plena com Educação Física
Hora/aula R$15.81 h/a
e Registro no CREF

R$ 50,00

Ensino Médio Completo

40 h/s

R$ 1.006,00
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Creche)

4.2 – AGENTE ESPECIALIZADO
EM EDUCAÇÃO – INSPEÇÃO
II – (Inspetor de Aluno)
4.3 – AGENTE ESPECIALIZADO
EM EDUCAÇÃO I –
MONITORAÇÃO – (Artes
Marciais)
4.4 AGENTE ESPECIALIZADO
EM EDUCAÇÃO I –
MONITORAÇÃO – (Dança)
4.5 – AGENTE ESPECIALIZADO
EM EDUCAÇÃO I –
MONITORAÇÃO (Música)
4.6 – AGENTE ESPECIALIZADO
EM EDUCAÇÃO I –
MONITORAÇÃO –
(Artesanato)
4.7 - AGENTE ESPECIALIZADO
EM EDUCAÇÃO I – Instrução
Técnica Desportiva

01

Ensino Médio Completo

40 h/s

R$ 1.006,00

R$ 40,00

01

Ensino Médio Completo + Curso na área

40 h/s

R$ 1.168,86

R$ 40,00

01

Ensino Médio Completo + Curso na área

40 h/s

R$ 1.168,86

R$ 40,00

01

Ensino Médio Completo + Curso na área

40 h/s

R$ 1.168,86

R$ 40,00

01

Ensino Médio Completo + Curso na área

40 h/s

R$ 1.168,86

R$ 40,00

01

Licenciatura plena em educação física e
Registro no CREF

40 h/s

R$ 1.168,86

R$ 50,00

2.6 Fica definido que as provas, para as funções indicadas abaixo, serão realizadas em períodos diferentes uns
dos outros, visando permitir a quem se interessar a possibilidade de inscrição para duas funções, a saber:

Manhã

Tarde

3.11 – ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO
3.12 – PROFESSOR DE ESPORTE E RECREAÇÃO
4.1 – AGENTE ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO I –
INSPEÇÃO – (Monitor de Creche)

4.2 –AGENTE ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO –
INSPEÇÃO II – (Inspetor de Aluno)
4.3 –AGENTE ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO I –
MONITORAÇÃO – (Artes Marciais)
4.4 -AGENTE ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO I –
MONITORAÇÃO (Dança)
4.5 –AGENTE ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO I
– MONITORAÇÃO (Música)
4.6 –AGENTE ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO I –
MONITORAÇÃO – (Artesanato)
4.7 –AGENTE ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO I –
Instrução Técnica Desportiva

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS, CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E REQUISITOS GERAIS PARA
CONTRATAÇÃO
3.1 Considerações Gerais
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. O deferimento da
inscrição dar-se-á automaticamente, mediante o correto preenchimento da ficha de inscrição online e ao
pagamento do valor correspondente a Função que deseja concorrer.
3.1.1 Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da
inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Processo Seletivo.
3.1.2 São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da Lei, as informações fornecidas no ato
da inscrição. Aquele que preencher a ficha de inscrição on-line ou prestar informações inverídicas, mesmo
que o fato seja constatado posteriormente, será excluído do Processo seletivo.
3.1.3 As inscrições efetuadas em desacordo com as disposições deste Edital serão indeferidas, obedecendo
ao prazo descrito no ITEM4.7.
3.2 Condições para inscrição
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3.2.1 Ser Brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal, em consonância com a
lei Federal nº 6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro, e ainda, se de Nacionalidade Portuguesa, estar de
acordo com os critérios contidos no Decreto Federal n º 70436/72;
3.2.2 Ser possuidor do CPF devidamente ativo e do Documento de Identidade (RG), com foto;
3.2.3 Efetuar o pagamento devido do valor da inscrição;
3.2.4 Conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital;
3.2.5 As pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso
VIII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Federal 7.853/89 são asseguradas o direito de inscrição
para as Funções no Processo Seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possui.

3.3 Requisitos Gerais para a Contratação
3.3.1 Ter 18 (dezoito) anos completos ou a completar até a data da convocação;
3.3.2 Ser Brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal, em consonância com a
lei Federal nº 6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro, e ainda, se de Nacionalidade Portuguesa, estar de
acordo com os critérios contidos no Decreto Federal nº 70436/72;
3.3.3 Ser possuidor do CPF devidamente ativo e do Documento de Identidade (RG), com foto;
3.3.4 Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos e eleitorais, bem
como nada ter que o desabone ou que o torne incompatível com o desempenho de suas funções;
3.3.5 Se do sexo masculino, possuir até a data da contratação, o Certificado de Dispensa do Serviço Militar ou
Certificado de Reservista;

3.3.6 Gozar de boa saúde física e mental e ter deficiência incompatível com o exercício das atividades que
competem a Função;
3.3.7 Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
3.3.8 Não exercer qualquer Cargo, Emprego ou Função Pública de acumulação proibida com o exercício da
nova Função, observado ao disposto no artigo 37 § 10 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, alterada pela EC
Nº 20/98; Não ser aposentado por invalidez; Não estar com idade de aposentadoria compulsória nos
termos do artigo 40 inciso II da Constituição Federal.
3.3.9 A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos aqui exigidos para
o Processo Seletivo, será solicitada por ocasião da contratação para a Função;
3.3.10 A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do
candidato em decorrência de sua habilitação no Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes
de sua inscrição.
4.0 DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições ficarão abertas EXCLUSIVAMENTE através da internet, no período de 03 de janeiro a 04
de fevereiro de 2019, respeitando para fins de recolhimento do valor de inscrição o horário bancário,
devendo para tanto o candidato:
a) Acessar o sitewww.ibraspconcursos.com.br;
b) Localizar o atalho correspondente aos Concursos com inscrições abertas, selecionar o Processo Seletivo
PS - Nº 001/2018 da Prefeitura Municipal de Altinópolis/SP e clicar sobre a Função pretendida.
c) Digitar o CPF, preencher todos os dados solicitados na FICHA DE INSCRIÇÃO e CONFIRMAR OS
DADOS.
d) Em seguida, gerar o boleto bancário, imprimir e recolher o valor correspondente em qualquer banco ou
instituição financeira autorizada, até a data de vencimento expressa no boleto bancário.
e) Após 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data do pagamento do boleto bancário, verificar no Painel
do Candidato, no site do IBRASP, se a inscrição encontra-se CONFIRMADA. Em caso negativo, contatenos por e-mail: secretaria@ibraspconcursos.com.br ou telefone (62)3609-2344.
Importante: Consultar o Edital antes de efetivar a inscrição.
4.2 O IBRASP e a Prefeitura de Altinópolis/SP, não se responsabilizarão por solicitações de inscrição via
Internet não recebidas e/ou não confirmadas decorrentes de problemas técnicos em microcomputadores,
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de transmissão ou outros fatores que impossibilitem a
transferência de dados;
4.3 O recolhimento do pagamento efetuado via Internet deverá ser feito até a data estipulada em campo
específico, respeitando-se para tanto o horário da rede bancária ou instituição financeira autorizada; e os
autos atendimentos, inclusive bankline, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de não
ser processada e recebida. Não será aceito pagamento de inscrição após a data, salvo os casos de
vencimento em finais de semana e feriados, onde prevalecerá como vencimento o próximo dia útil;
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4.4 Os pagamentos realizados por AGENDAMENTO ou CHEQUE não serão validados automaticamente pelo

4.5

4.6
4.7

4.8

sistema. Neste caso, enviar o comprovante de pagamento e o boleto bancário digitalizado para o e-mail
secretaria@ibraspconcursos.com.br ou por fax para o telefone (62)3609-2344, solicitando a confirmação
da inscrição, após a análise do IBRASP.
A inscrição somente será validada após a confirmação do recebimento do crédito pela instituição
financeira competente e a inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a
respectiva compensação.
No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária.
No prazo de no máximo 05 (cinco) dias antecedentes da data da realização das provas, conferir no site
www.ibraspconcursos.com.br se os dados da inscrição efetuada pela internet foram recebidos e a
importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a
IBRASP através do e-mail: secretaria@ibraspconcursos.com.br ou pelo telefone ((62)3609-2344, para
verificar o ocorrido.
Não serão aceitas inscrições via postal, fax, condicional, provisória ou fora do período da inscrição
estabelecido neste edital, pedidos de isenção do valor de inscrição, alteração de Funções ou devolução do
valor de inscrição após o pagamento, mesmo se pago em duplicidade.

4.9 O candidato será responsável por qualquer erro, omissão, bem como pelas informações prestadas, na
ficha de inscrição online.
4.10 Depois de feita a inscrição, os dados constantes da Ficha online somente poderão sofrer alterações no
caso de mudança de endereço, fato que deverá ser devidamente fundamentado e encaminhado à
comissão de Acompanhamento deste Processo seletivo.
4.11 A Comissão de Acompanhamento deste Processo Seletivo não se responsabilizará por eventuais
coincidências de datas e horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades.
4.12 Eventualmente nos casos excepcionais em que, por razões de falha de sistema, o nome do candidato não
conste na listagem de inscritos, o mesmo poderá ser admitido na sala para realizar a respectiva prova
desde que esteja de posse da inscrição realizada via internet e do respectivo comprovante de pagamento
e munido de um documento com foto.
4.13 Apenas para os casos dispostos no ITEM 4.12, o representante da IBRASP
4.14 presente no local de realização das provas fará a verificação atestando a veracidade das informações e
relatando em ata de ocorrência própria, para posterior análise, cuja publicação se fará incluir juntamente
com Edital de Publicação dos resultados.
4.15 No dia da realização da prova, o candidato deverá levar o comprovante de inscrição, Boleto Bancário
devidamente autenticado pela instituição financeira a quem foi feito o devido recolhimento – apenas nos
casos em que o candidato confirmar que o seu nome não consta na Relação de Inscritos, além do
documento de identidade original com foto, ou algum outro documento especificado no ITEM4.15.
4.16 Será considerado documento de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas
Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações
Exteriores, Carteira Nacional de Habilitação (modelo atual com foto), cédula de identidade para
estrangeiros (no prazo de validade). Também será aceito Cédula de identidade fornecida por órgãos ou
conselhos de classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as
emitidas pelos conselhos regionais ou autarquias corporativas, carteira de trabalho e previdência social e
Passaporte.
4.15.1 Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, Protocolos,
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo sem foto),
Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada.
4.16 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste
Edital.
4.17 O Valor da inscrição é o estabelecido no ITEM 2.5 – Do Quadro de Funções, constante do Edital.
4.18 O candidato que necessitar de prova especial (letra ampliada), ledor, sala especial, intérprete de libras, ou
condição especial deverá requerer durante o período de inscrição, em campo específico da Ficha de
Inscrição própria, ou solicitá-la, via SEDEX a IBRASP – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LTDA, localizada na Av. Goiás N°606, Sala 1403, CEP – 74.020200,Setor Central, Goiânia – GO, até a data do encerramento das inscrições, (neste caso, o candidato
deverá informar o nome completo, número do RG, o nome do Processo Seletivo, o número do Edital e a
Função ao qual concorre).
4.19 O candidato que não o fizer, seja qual for o motivo alegado, não terá a prova especial preparada. A
solicitação de condição especial será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
4.20 A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverálevarum
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que seráresponsávelpela guarda da
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criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará a prova.

4.21 A Comissão de Acompanhamento deste Processo Seletivo não se responsabilizará por eventuais
coincidências de datas e horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades.
4.22 O período de Inscrição, bem como todas as etapas constantes deste edital serão realizadas observando o
horário oficial de Brasília/DF.
4.23 Informações referentes ao Processo Seletivo poderão ser obtidas no site www.ibraspconcursos.com.br, ou
de segunda a sexta feira das 08h00min às 17h00min horas, pelo telefone (62)3609-2344.
5. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

5.1 Às pessoas com deficiência ou necessidades especiais são asseguradas o direito de se inscrever neste
Processo Seletivo, desde que a deficiência de que possuem seja compatível com as atribuições da
Função a ser preenchida.
5.2 Em obediência aos dispostos no Art. 37 § 1º e 2º, Lei Federal n° 7.853/89 e no Decreto Federal n.°3.298,
de 20 de Dezembro de 1999, ser-lhe-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das VAGAS
ABERTAS PARA A FUNÇÃO a qual concorre, ou que vier a surgir durante a validade deste Processo
seletivo.
5.3 Se na aplicação do percentual disposto no ITEM 5.2, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5
(cinco décimos), estará formada 01 (uma) vaga para candidatos com Deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco
décimos) a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco
décimos), caso haja aumento suficiente do número de candidatos convocados para a Função.
5.4 Será considerada como deficiência àquela conceituada na medicina especializada de acordo com os
padrões estabelecidos na Lei Federal Nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Institui a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
5.5 Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva passíveis de
correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos específicos;
5.6 Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra
correspondente a corpo 24. O candidato que não solicitar condições especiais para a prova no prazo
estabelecido, não a terá preparada seja qual for sua alegação;
5.7 É condição obstativa a inscrição no Processo Seletivo, a necessidade de auxiliares permanentes para
auxiliar na execução das atribuições inerentes as atividades da Função pretendida, ou na realização da
Prova pelo candidato com necessidade especial;
5.8 Não obsta à inscrição ou ao exercício da atividade a utilização de material tecnológico de uso habitual ou a
necessidade de preparação de ambiente físico;
5.9 No ato da inscrição, o candidato com deficiência ou necessidades especiais deverá declarar sua intenção
de concorrer às vagas reservadas aos deficientes físicos, mencionando a deficiência da qual possui. Ele
também deverá enviar o Laudo Médico atestando a espécie, o grau ou nível de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a
provável causa de deficiência, via SEDEX a IBRASP – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LTDA, localizada na Av. Goiás N°606, Sala 1403, CEP – 74.020200,Setor Central, Goiânia – GO, até a data do encerramento das inscrições; Importante: mencionar o
nome completo do candidato, RG, nome do Processo Seletivo, número do Edital e a Função a qual
concorre.
5.10 O candidato que declarar falsamente a deficiência será excluído do processo, se confirmada tal situação,
em qualquer fase deste Processo Seletivo, sujeitando-se as consequências legais pertinentes;
5.11 Os candidatos com deficiência participarão deste Processo Seletivo em igualdade de condições com os
demais candidatos no que concerne: a) ao conteúdo das Provas escritas; b) à avaliação e aos critérios de
aprovação; c) ao horário e ao local de aplicação das Provas; d) à nota mínima exigida para todos os
demaiscandidatos;
5.12 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, essas serão
preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a ordem de classificação;
5.13 A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo, a primeira, a
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência, e a segunda, somente a
pontuação destes últimos, observada a respectiva ordem de classificação;
5.14 À medida que forem sendo oferecidas as vagas, a Prefeitura de Altinópolis/SP, convocará, para o seu
provimento, os candidatos pela ordem de classificação, para então destinar a primeira vaga reservada e
chamamento pela listagem destinada aos candidatos com necessidades especiais. Em caso de
surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do Processo Seletivo, aplicar-se-á a mesma
regra e proporcionalidade previstas no ITEM 5.2.
5.15 O candidato com deficiência que no ato de inscrição não declarar essa condição ou ainda não enviar o
Laudo Médico, não será considerado como candidato com necessidade especial, apto para concorrer às
vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no ato da inscrição on-line. Neste caso não
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poderá impetrar recurso em favor de sua situação posteriormente.

5.16 Os candidatos com deficiência, aprovados e habilitados, se convocados para a Contratação, serão
avaliados por uma equipe multidisciplinar nomeada pela Prefeitura de Araçariguama/SP queatestaráa
compatibilidade das atividades exercidas da Função com o grau e especificidade da deficiência declarada.
6. DAS PROVAS

6.1 DA PROVA OBJETIVA
6.1.1 O Processo Seletivo constará de PROVA OBJETIVA para todos os candidatos inscritos; de caráter
classificatório e eliminatório, visando à capacitação para a função, cujas matérias versarão sobre o
programa especificado no Anexo I, que faz parte integrante e inseparável do presente Edital.
6.1.2 As provas objetivas constarão de 40 (quarenta) questões, em forma de testes, de múltipla escolha, com
04 (cinco) alternativas cada uma, onde apenas 01 (uma) alternativa será a correta.
6.1.3 A prova objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho
da Função, e será constituída com a composição contida no Anexo I.
6.1.4 A duração das provas objetivas será de 3 h (três horas). Iniciadas as provas nenhum candidato poderá
se retirar da sala antes de completado 1h (uma hora), a partir do início da realização da prova, exceto
quando acompanhado de um fiscal.
7. DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS

7.1 DA CONVOCAÇÃO DA PROVA OBJETIVA – FASE ÚNICA
7.1.1 A realização da prova objetiva está prevista para o dia 10 de março de 2019 no município de
Altinópolis/SP. Poderá, contudo, haver mudanças na data prevista dependendo do número de inscritos e a
disponibilidade de locais para a realização das provas.
7.1.2 Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horários constantes no Edital
de Convocação, a ser divulgado e publicado na forma do ITEM 7.1.4;
7.1.3 A confirmação da data e as informações sobre horários e locais para realização das provas serão
divulgadas, oportunamente, única e exclusivamente por EDITAL DE CONVOCAÇÃO, pela internet nos
endereços www.ibraspconcursos.com.br e www.altinopolis.sp.gov.br;
7.1.4 Não haverá convocação por e-mail, via correio ou por qualquer outro meio, não previsto neste Edital.
7.1.5 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva com
antecedência de 30 (trinta) minutos munido, OBRIGATORIAMENTE de:
a) Caneta de tinta azul ou preta;
b) Comprovante de inscrição (boleto acompanhado do respectivo comprovante de pagamento) – apenas nos
casos em que o candidato confirmar que o seu nome não consta na Relação de Inscritos;
c) Documento Original de IDENTIDADE (com foto).
8. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS

8.1 DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
8.1.1 O candidato deverá chegar ao local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do
a)
b)
c)
d)

horário estabelecido para a realização das provas, visto que os portões de acesso às salas de prova serão
fechados rigorosamente no horário estabelecido em Edital de convocação, e ainda:
Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento de identidade
original com foto, descritos no ITEM 4.15, devendo estar em perfeitas condições, de forma a permitir a
identificação do candidato com clareza.
Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, Protocolos,
Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (modelo antigo sem foto),
Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada.
Não será admitido no local de prova o candidato que se apresentar após o horário determinado.
Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato.

8.1.2

Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade e data de nascimento
deverão ser corrigidos no dia da prova objetiva, em formulário específico.
8.1.3 No ato da realização da prova objetiva será fornecido o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial, no
qual o candidato deverá assinalar as respostas.
8.1.4 Somente haverá substituição do Gabarito de Respostas se o mesmo estiver com falhas de impressão
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que impossibilitem o candidato de imprimir ali suas respostas.
No decorrer da prova o candidato que observar qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na
formulação de alguma questão deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala, que a anotará na folha de
ocorrências para posterior análise da banca examinadora, sob pena de não poder apresentar,
posteriormente, eventual recurso.
8.1.6 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará o Caderno de Questões e o Gabarito Oficial préidentificado e devidamente assinado ao fiscal de sala. Os gabaritos sem assinatura não serão computados
e o candidato será excluído do Processo seletivo.
8.1.7 Ao final das provas, duas testemunhas (preferencialmente os 2 últimos candidatos) deverão
permanecer na sala, sendo liberados somente quando ambos tiverem vistado o verso de todos os
gabaritos e assinado a ata da Prova Oficial.
8.1.8 Por razões de ordem técnica e de segurança, não será fornecido o Caderno de Questões aos
candidatos no dia da prova. CONTUDO, o Caderno de Questões ficará à disposição do candidato,
durante todo o período destinado ao recurso da prova, através do site www.ibraspconcursos.com.br.

8.1.5

9. DO JULGAMENTO E CORREÇÃO DASPROVAS

9.1 DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
9.1.1 As provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, onde cada questão assinalada
corretamente valerá:
QUADRO DAS PROVAS OBJETIVAS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE
ENSINO SUPERIOR
QTDE.
Questões

Vr. de
Cada
Questão

TOTAL
PONTOS

Língua Portuguesa

20

2,0

40

Legislação e Conhecimentos Específicos da Função

20

3,0

60

TOTAL

40

-

100

QTDE.
Questões

Vr. de
Cada
Questão

TOTAL
PONTOS

Língua Portuguesa

10

2,5

25

Matemática

10

2,5

25

Conhecimentos Gerais e Atualidades

10

2,0

20

Legislação e Conhecimentos Específicos da Função

10

3,0

30

TOTAL

40

-

100

DISCIPLINA

ENSINO MÉDIO
DISCIPLINA

9.1.2

Não serão computadas as questões em branco ou assinaladas a lápis, as questões com duas ou mais
alternativas assinaladas e as questões rasuradas. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo
reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida incorretamente pelo sistema
de correção, acarretando anulação parcial ou integral da prova daquelecandidato.
9.1.3 Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos,
independente da formulação derecursos.
9.1.4 Serão considerados habilitados e classificados os candidatos que obtiverem 50 (Cinquenta) pontos ou
mais na provaobjetiva.
9.1.5 O candidato que não obtiver o número mínimo de pontos exigidos neste Edital estará automaticamente
eliminado do Processo seletivo.
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10. DA CLASSIFICAÇÃO
10.1 A nota final do candidato habilitado no Processo Seletivo para as funções de Nível Superior será a
somatória da pontuação da prova escrita objetiva.
10.2 Em caso de igualdade na classificação definitiva terão preferência sucessivamente:
a) O candidato que tiver mais idade;
b) O candidato que tiver maior número de filhos menores de 18 anos ou inválidos;
c) Maior número de acertos na prova de legislação e conhecimentos específicos do cargo.
10.3 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente de valor da nota final.
11. DO RECURSO
11.1 O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, desde que versem,
exclusivamente, sobre questões de legalidade contadas, respectivamente, apartir:
a) Da publicação do Edital;
b) Contra o indeferimento das inscrições;
c) Da aplicação das provas;
d) Da divulgação dos Gabaritos Oficiais;
e) Do Resultado das Provas.
f) Da Classificação, exclusivamente quando se tratar de erro de lançamento, critério de desempate ou falha
de sistema.
11.2 No caso de recurso em pendência, o candidato participará, condicionalmente, da fase subsequente do
PROCESSO SELETIVO.
11.3 O recurso deverá ter argumentação lógica e consistente, caso contrário será preliminarmente indeferido.
11.4 Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão preliminarmente
indeferidos.
11.5 O candidato interessado em interpor recurso quanto a qualquer uma das fases estabelecidas no ITEM
12.1 deverá proceder da seguinte maneira:
a) Acessar o site www.ibraspconcursos.com.br.
b) Clicar em “PAINEL DO CANDIDATO”;
c) Localizar a opção “RECURSO” (somente estará visível dentro do prazo disponível para recurso).
d) Preencher corretamente os campos do formulário correspondente ao tipo de recurso.
e) Clicar em enviar.
Somente será permitido o protocolo de um único recurso para cada tipo discriminado no ITEM 12.1.
11.6 Não serão aceitos recursos que:
a) Estejam em desacordo com o ITEM 12 deste edital.
b) Estejam fora do prazo estabelecido para cada etapa.
c) Não apresentem fundamentação lógica e consistente.
d) Apresentem argumentação IDÊNTICA a outro recurso recebido anteriormente.
e) Que se refiram a etapas cujos prazos foram expirados.
11.7 Recebido o pedido de recurso, a Banca Examinadora decidirá pela manutenção, reforma do pedido ou ato
recorrido, dando-se ciência da referida decisão, à Comissão de Acompanhamento do Processo seletivo,
e ao interessado. O candidato poderá consultar a sua resposta no “Painel do Candidato” (digitando o
CPF e a Senha cadastrada) e clicar sobre o botão “Recursos”.
11.8 Em hipótese alguma haverá vista de provas, revisão de recursos e recurso do recurso.
11.9 O recurso apresentado fora do prazo estabelecido será indeferido.
11.10 Se do exame de recursos resultar em anulação de questão ou de item de questão, ou alteração de
Gabarito, a pontuação correspondente a essa questão, item ou alteração de Gabarito será atribuída a
todos os candidatos, independente de terem recorrido, ficando desde já estabelecido que:
a) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta seja anulada, permanecerá com o ponto
já conquistado pelo acerto daquestão;
b) O candidato que acertou uma questão, e posteriormente esta seja alterada, perderá o ponto
conquistado anteriormente pelo acerto daquestão.
11.11 Após julgamento dos recursos serão divulgadas as devidas alterações ocorridas, caso haja procedência
de recurso interposto dentro das especificações, podendo eventualmente alterar o resultado da prova e a
classificação final e/ou até a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para
aprovação no Processo seletivo.
12. DA CONTRATAÇÃO PARA A FUNÇÃO
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12.1 A contratação por prazo determinado destina-se ao preenchimento de vagas temporárias nas categorias
funcionais elencadas neste Processo Seletivo, em virtude da não existência de titulares providos por
Concurso Público e/ou resultantes de licenças e outros afastamentos dos titulares efetivos, sendo estes
substituídos pelos candidatos aprovados nocertame.
12.2 As contratações temporárias são realizadas sob o regimeestatutário.
12.3 Cada candidato poderá ser contratado apenas uma única vez, até a chamada completa da lista de
classificados, em decorrência de sua classificação final no presente Processo Seletivo, podendo a critério
da administração e em face da necessidade do serviço público, a listagem ter novo início de chamada
dentro do prazo de validade do Processo Seletivo adotando-se em tudo as mesmas regras
jáestabelecidas.
12.4 A desistência expressa da contratação, ou o não comparecimento do candidato à sessão de oferecimento
da contratação (desistência tácita), não impedirá nova convocação para contratação decorrente de sua
classificação final neste Processo Seletivo, desde que seja aguardado o chamamento completo da lista e
resguardado a posição do candidato na lista declassificados.
12.5 A contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados, observada a
necessidade da Prefeitura Municipal e o limite fixado porlei.
12.6 A aprovação no Processo Seletivo não gera direito à contratação, mas esta, quando se fizer, respeitará a
ordem de classificaçãofinal.
12.7 Por ocasião do chamamento que antecede a contratação, os candidatos classificados deverão apresentar
documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos para provimento e que
deram condições de inscrição, estabelecidos no presente Edital, bem como os demais documentos legais
que lhe forem exigidos.
12.7.1 O chamamento que trata o item anterior será realizado mediante norma de convocação da Prefeitura
Municipal que estabelecerá o prazo mínimo para comparecimento docandidato.
12.8 Obedecida à ordem de classificação, para efeito de contratação, fica o candidato convocado sujeito à
aprovação em exame médico, elaborado por médicos especialmente designados pela Prefeitura
Municipal, que avaliará sua capacidade física e mental no desempenho das tarefas pertinentes a Função a
queconcorre.
12.8.1 As decisões do Serviço Médico da Prefeitura, de caráter eliminatório para efeito de contratação, são
soberanas.
12.9 Os candidatos com deficiência, aprovados e habilitados, se convocados para contratação, serão avaliados
por uma equipe multidisciplinar nomeada pela Prefeitura Municipal de Altinópolis/SP, que atestará a
compatibilidade das atividades exercidas da Função com o grau e especificidade da deficiência declarada,
a avaliação será de caráter eliminatório para efeito decontratação.
12.10 O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a PrefeituraMunicipal.
12.11 A Prefeitura Municipal poderá solicitar outros documentos que julgarnecessário.
13. DAS DISPOSIÇÕESFINAIS
13.1 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer
tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas
decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil oucriminal;
13.2 O candidato deverá manter atualizado seu endereço durante o prazo de validade do Processo Seletivo,
desde que aprovado, junto à Prefeitura de Altinópolis/SP; não lhe cabendo qualquer reclamação caso não
seja possível à mesma informá-lo da contratação, por falta da citada atualização;
13.3 O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do
Processo seletivo, a qualquer tempo;
13.4 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da (s) prova(s);
b) Apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no Edital de Convocação;
c) Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
d) Não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital, para a realização da
prova;
e) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal;
f) Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo;
g) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou
impressos não permitidos;
h) Estiver comprovadamente fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação
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(Pager, celulares, etc.);
Lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
Não devolver integralmente o material solicitado;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
13.5 É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações
referentes a este Processo Seletivo no site www.ibraspconcursos.com.br;
13.6 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito ou até a data da convocação dos
candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser
publicado.
13.7 No que tange ao presente Processo Seletivo, os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de
Acompanhamento deste Processo Seletivo especialmente nomeada pela Decreto nº 150/2018 e pela
IBRASP – Instituto Brasileiro de apoio à Administração Pública - LTDA.
13.8 Os documentos não exigidos judicial ou extrajudicialmente, no prazode 1(um) ano, acontar da data

i)
j)
k)

em que for publicada a homologação do resultado final do Processo Seletivo, serão disponibilizados para
envio à Prefeitura Municipal de Altinópolis/SP. Caso não seja requisitado e/ou não havendo manifestação,
serão incinerados;
13.9 O IBRASP está apto a emitir Atestado ou Declarações de Aprovações no Certame, se houver interesse o
candidato,
este
poderá
requerer
seu
certificado
de
aprovação
através
do
emailsecretaria@ibraspconcursos.com.bre recolher o valor do certificado informado no ato da solicitação.
13.10 Para efeito de contagem de prazos para recursos será considerado a data de publicação dos atos
relativos ao presente Processo Seletivo a partir da divulgação que será feita através do site
www.ibraspconcursos.com.br.
13.11 Caberá à Prefeitura do Município à homologação dos resultados do Processo Seletivo.
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente
edital, que fica à disposição pela Internet nos endereços www.ibraspconcursos.com.br e
www.altinopolis.sp.gov.br; bem como o resumo poderá ser divulgado em outros meios de comunicação,
visando atender ao restrito interesse público.
Altinópolis/SP, 03 de janeiro de 2019.

ALENITA BARBOSA GARCIA
Membro

JEAN BRUNO SANTOS SILVA
Membro

WILIAN DOS SANTOS GIROLDO
Membro

ELAINE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
Secretária da Educação

ALENITA BARBOSA GARCIA
Presidente CECP
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EDITAL 002/19
ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS
ENSINO SUPERIOR

1. LINGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos literários e não literários/ significado
contextual de palavras e expressões. Níveis de linguagem. Figuras de linguagem. Princípios de coesão e
coerência textuais. Tipos de discurso. Funções da linguagem. Estrutura e formação de palavras. Pontuação.
Regência verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Colocação pronominal. Uso de crase.
Introdução à sintaxe. Termos integrantes e acessórios da oração. Classificação das orações coordenadas e
subordinadas.
2. LEGISLAÇAO E CONHECIMENTO ESPECIFICO DO CARGO:
2.1 COD. 3.11 – ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO
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; 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. BNCC – Base Nacional Comum Curricular, Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005/2014.
2.2 COD. 3.12 - PROFESSOR DE ESPORTE E RECREAÇAO
Estatuto da Criança e do Adolescente; Avaliação: concepções e funções; Prática Educativa Interdisciplinar;
Jogos e Brincadeiras no Processo de Ensino e aprendizagem; Função do Planejamento: uma ação
coletiva; Diretrizes Funcionais e Legais da Educação Inclusiva; Teorias de aprendizagem e
desenvolvimento infantil. Eixos do trabalho pedagógico na educação infantil: o cuidar e o educar. O
cotidiano na creche: espaço, rotina, afetividade, alimentação, higiene, cuidados essenciais. Recreação:
Atividades recreativas, Aprendizagem: Leitura/Escrita, Didática: métodos, técnicas, recursos/material
didático, Desenvolvimento da linguagem oral, escrita, audição e leitura, métodos, técnicas e habilidades,
Instrumentos/Atividades Pedagógicas, Métodos de Alfabetização Tendências Pedagógicas, Papel do
Professor, Decroly, Maria Montessouri, Freinet, Rosseau, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, Psicologia da
Educação. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento. A psicogênese e a educação; A psicologia
dialética e a educação; O desenvolvimento infantil, inteligência, afetividade e o corpo na aprendizagem;
Psicomotricidade; Literatura Infantil. Letramento e alfabetização. A construção dos conhecimentos
matemáticos e científicos pela criança. Desenvolvimento das noções de tempo e espaço pela criança. O
cotidiano na construção do conhecimento histórico e geográfico. O lúdico na aprendizagem. A recreação e
os jogos no desenvolvimento infantil. O papel das Artes na educação infantil. A rotina na educação infantil.
Educação inclusiva na educação infantil. Literatura infantil. O registro do desenvolvimento infantil como
avaliação. Corporeidade e aprendizagem na educação infantil. Base Nacional Comum Curricular-BNCC
anos iniciais, a Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Resolução nº 4 de 2 de outubro
de 2009; Decreto 7.611 de 2011 que Estabelece o Atendimento Educacional.
2.4 COD. 4.7 - AGENTE ESPECIALIZADO EM EDUCAÇAO I - Instruçao em Técnica Desportiva
Lei nº 8.069, de 13.07.90 . Estatuto da criança e do Adolescente: (ECA). Decreto nº 6.653, de 18 de
novembro de 2008 - Promulga a Convenção Internacional contra o Doping nos Esportes, celebrada em
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Paris, em 19 de outubro de 2005. Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003 - Dispõe sobre o Estatuto de
Defesa do Torcedor e dá outras providências. Decreto nº 4.201, de 18 de abril de 2002 - Dispõe sobre o
Conselho Nacional do Esporte e dá outras providências. Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998 - Institui
normas gerais sobre desporto e dá outras providências. Lei Federal nº 10.264/2001 – Agnelo Piva; Lei
Federal nº 9.696/98 – CONFEF – CREF’S. Lei Federal nº 11.438/2006 - Lei de Incentivo ao Esporte
AUTORES, OBRAS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO - Ginástica, com ou sem
aparelhos, aplicada como forma de provocar experiências corporais em Idosos. Dança, abordando
aspectos da cultura popular e dança contemporânea. Procedimentos metodológicos. Aspectos anátomofisiológicos: ossos, músculos e articulações. Função dos músculos. Socorros de urgência. Instrumentos:
bola, rede, cronometro, apito, IBC - Página 16 formulários, cordas; Histórico do lazer; Conceituação do
lazer; Funções e atividades de lazer; Espaços e equipamentos de lazer; Relações do lazer com a
sociedade FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. São
Paulo: Scipione, 1989.
ENSINO MÉDIO

1. LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de textos: princípios de coesão e coerência textuais.
Ortografia. Variação linguística: as diversas modalidades do uso da língua. Níveis de linguagem.
Acentuação gráfica. Uso da crase. Pontuação. Estrutura e formação das palavras. Concordância verbal e
nominal. Figuras de linguagem. Classes de palavras. Termos da oração. Orações coordenadas e
subordinadas
2. MATEMÁTICA: Números naturais e operações fracionárias e decimais. Expressão numérica e
algébrica. Conjuntos. MMC e MDC. Razão. Proporção. Regra de três. Porcentagem. Juros Simples e
Juros Compostos. Equação do 1º e 2º grau. Progressões. Estatística básica. Análise Combinatória:
(Permutação, Arranjos, Combinação). Probabilidade. Estatística básica. Medidas de Comprimento e
Superfície. Medidas de volume e Capacidade. Medida de Massa. Noções de lógica.
3. CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Panorama local, nacional e internacional
contemporâneo. Panorama da economia nacional e internacional. Atualidades do Brasil e do mundo.
Assuntos ligados ao cotidiano e atualidade do Brasil e do Mundo nas áreas: educação, econômica,
cientifica, tecnológica, política, cultura, esportiva, saúde, meio ambiente e social do município, de São
Paulo e do Brasil. Ética Profissional. Noções de Cidadania, Higiene e Saúde.
4. LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO
4.1 COD. 4.1 – AGENTE ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO I – INSPEÇÃO – (Monitor de Creche)

Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei nº 8069/90 – Estatuto da
Criança e do Adolescente; Estatuto do Servidor Público do Município. PCN - Parâmetros curriculares
nacionais. Referencial Curricular Nacional para a Educação infantil. Conhecimentos básico no
desenvolvimento da criança de zero a seis anos, características, necessidades afetivas, sociais,
biológicas e cognitivas. Fundamentação filosófica e pedagógica (diretrizes, princípios e concepção
do cuidar e educar) na infância, a criança com necessidades Especiais. Conhecimento básico de
higiene pessoal na infância. O processo de desenvolvimento infantil e estímulos adequados a cada
fase. Os primeiros cuidados com o recém-nascido. Técnica do banho e higiene da criança. Cuidados
diários com os utensílios dos bebês, quarto, roupas, passeios, transporte e preparo da mala de
higiene, viagens e passeios. A prática das ações de cuidado e educação com a criança.
Fundamentos de saúde da criança, principais doenças infantis, cuidados com o ambiente e riscos
para as crianças. Calendário nacional de vacinas e importância da vacinação. Primeiro socorro e
prevenção de acidentes.
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4.2 COD. 4.2 - AGENTE ESPECIALIZADO EM EDUCAÇAO – INSPEÇÃO II - (Inspetor de Aluno)

Lei 8069 de 13/07/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº. 10.764, de
12/11/03 - Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências. Cuidados com a segurança do aluno nas dependências da
escola; inspeção e cuidados com o comportamento dos alunos no ambiente escolar. Orientação aos
alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários; análise das
ocorrências e medidas preventivas. Normas e procedimentos desejáveis durante as atividades livres
dos alunos, orientação da entrada e saída de alunos, fiscalização dos espaços de recreação,
definição de limites nas atividades livres. Organização do ambiente escolar. Noções básicas de
segurança no trabalho. Noções de ética e cidadania.
4.3 COD. 4.3 - AGENTE ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO I - MONITORAÇÃO - ( Artes Marciais )

Orientador de Artes Marciais,História do jiu-jitsu/fundadores da modalidade/finalidades (faixa marron);
História do judô/fundadores da modalidade/finalidades (faixa marron 1º kyu); História do karatê
shotokan/fundadores da modalidade/finalidades (faixa preta 1º Dan); História/fundadores da
modalidade/finalidades (faixa marron muay thai).
4.4 COD. 4.4 - AGENTE ESPECIALIZADO EM EDUCAÇAO I – MONITORAÇAO (Dança)

Lei nº 8.069, de 13.07.90 . Estatuto da criança e do Adolescente: (ECA). Decreto nº 6.653, de 18 de
novembro de 2008 - Promulga a Convenção Internacional contra o Doping nos Esportes, celebrada
em Paris, em 19 de outubro de 2005. Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003 - Dispõe sobre o Estatuto
de Defesa do Torcedor e dá outras providências. Decreto nº 4.201, de 18 de abril de 2002 - Dispõe
sobre o Conselho Nacional do Esporte e dá outras providências. Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998 - Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. Lei Federal nº 10.264/2001 –
Agnelo Piva; Lei Federal nº 9.696/98 – CONFEF – CREF’S. Lei Federal nº 11.438/2006 - Lei de
Incentivo ao Esporte; Conhecimentos das diversas propostas de danças e suas características e
significados (pessoais, culturais e políticos) Produtos da dança (instruções diretas, descobertas
guiadas, respostas selecionadas, jogos, etc), composição coreográfica a partir das diversas fontes
culturais. Elementos de tecnologia que apoiam o fazer da dança. Estilos, escolas, tendências da
dança relacionadas com seu momento cultural e com a produção. Conhecimentos de simetria,
espaço, movimento, harmonia. Noções de anatomia e primeiros socorros. Estrutura do corpo, seu
funcionamento e cuidados na prevenção de lesões.
4.5 COD. 4.5 – AGENTE ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO I – MONITORAÇÃO - (Música)

Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm). Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança
e do Adolescente http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm). Constituição Federal, artigos
205 a 214 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). PARECER CNE/CEB
Nº 07/10 e RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/10; Institui as Diretrizes Curriculares Nacional para a
Educação Básica; PARECER CNE/CEB Nº 13/09 e RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/09; Institui as
Diretrizes Operacionais para atendimento educacional especializado na educação básica modalidade
educação especial. Lei Federal nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 2014 - Aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE e dá outras providências. Base Nacional Comum Curricular
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/12/BNCC_19dez2018_site.pdf
Objetivos Gerais das Artes no Ensino Fundamental. A Arte como conhecimento. O conhecimento
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artístico como produção e fruição. O conhecimento artístico como articulação de sentidos. Arte e
questões sociais da atualidade: os temas transversais. Critérios para a seleção de conteúdos.
Conteúdos relativos a valores e atitudes. Critérios de avaliação de aprendizagem em Arte.
Orientações para avaliação na área de Arte. Música: objetivos gerais. Conteúdos de Música
Expressão e comunicação em Música: improvisação, composição e interpretação. Apreciação
significativa em Música: escuta, envolvimento e compreensão da linguagem musical. Compreensão
da Música como produto cultural e histórico. Critérios de avaliação em Música. Conteúdos da música.
Programa de Teoria Elementar, Análise e História da Música. Músicas Descritivas. Noções de grafias
musicais: escalas, notas, acordes, tempo, ritmo, harmonização. Regência e técnica vocal. Anatomia.
Respiração. Caracterologia da voz. Classificação das vozes. Tessitura vocal. Exercícios. A música
contemporânea na educação musical. Propostas metodológicas e atividades pedagógicas. Conjuntos
instrumentais e vocais: sua formação e prática. A voz como recurso pedagógico na educação
musical. Conhecimento e emprego do conjunto de sinais e termos básicos empregados na escrita de
partituras. Estilo em Música. História da música: medieval, renascentista, barroca, clássica,
romantismo no século XIX, música no século XX e XXI. Emprego dos acidentes sustenido, bemol,
duplo-sustenido e duplo bemol e bequadro. Oficinas e construção de instrumentos. BENNETT, Roy.
Uma breve história da música (Jorge Zahar Editor, 1986). BRITO, Teca Alencar de. Música na
Educação Infantil: propostas para a formação integral da criança (Peirópolis, 2003). COLL, César;
TEBEROWSKY, Ana. Aprendendo Arte (Ática, 2002). GOMBRICH, E.H. A História da Arte (LTC,
2008).) MARTINS, Michel Vicentine. A Música e o Processo Educativo: Atos, Recortes e Cenas
Pedagógicas - Volume 4. Série Caminhos da Formação Docente (Loyola, 2015). Regência e técnica
vocal (http://www.corais.mus.br/tecnica_vocal/tecnica_vocal.htm#gerais).
4.6 COD. 4.6 – AGENTE ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO I – MONITORAÇÃO – (Artesanato)

História da arte universal e da arte brasileira. Arte e comunicação, arte e expressão. As artes visuais
e suas linguagens. Teatro. Dança. Música. Cinema. Museus. Pluralidade cultural: códigos estético e
artístico de diferentes culturas. As novas tecnologias de ensino da arte. Ensino da arte:
interdisciplinaridade e interculturalidade. Arte, arte popular, artesanato: a construção dessas
categorias na relação com outros domínios sociais. A inserção do popular no universo artístico. A
problemática das conexões: arte erudita e arte popular, arte e artesanato. A circularidade entre os
diferentes níveis de cultura: erudita, popular e de massa. O artista popular: iniciação, trajetória e o
processo de criação artística. A tradição familiar e os núcleos de produção artesanal. Arte popular:
integração arte e vida; as matérias-primas existentes; as tecnologias; os processos; a produção; a
circulação; o ciclo de vida dos produtos.
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