
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA 

CONCURSO PÚBLICO  
Edital nº 001/2014 

 

LEOMAR JOSÉ BEHM, Prefeito Municipal de CONSTANTINA, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica 

Municipal, TORNA PÚBLICO que realizará CONCURSO PÚBLICO sob a Lei Municipal 

2028 de 02 de abril de 2004 e alterações posteriores, Lei Federal nº.11.738/2008, Lei 

Municipal 1835, de 23 de agosto de 2002 e alterações posteriores Lei Municipal nº 

1851 de 23 de setembro de 2002, que alterou o art. 3º da Lei Municipal de 23 de 

agosto de 2002  e alterações posteriores, com a execução técnico-administrativa da 
empresa MÁRIO LUCIO DUTRA MAGRO, pessoa jurídica de direito privado, com sede 

e fórum na cidade de Palmeira das Missões, sito à Rua Marechal Deodoro, 195, sala 

01, na cidade de Palmeira das Missões, inscrita no CNPJ sob o nº 04.289.266/0001-

57, o qual reger-se-á pelas Instruções Especiais contidas neste Edital. 

 
 

CAPÍTULO I - DA CONTRATAÇÃO  

 
1.1. ESCOLARIDADE E OUTROS REQUISITOS EXIGIDOS:   

 
CATEGORIA 

FUNCIONAL 

VENCIMENTO Horário 

Normal 

Instrução Vagas 

Assistente Social 3.332,82 40 horas Formação em Serviço 
social com habilitação 
para o exercício do 

cargo 

1 

Professor – área 1 – 
Educação Infantil e 

séries iniciais 

933,47 22 horas  Formação Superior Em 
Pedagogia e 

habilitação para a 
Educação infantil e 
séries iniciais 

8 

Professor – área 2 – 
Ciências 

933,47 22 horas  Formação Superior e 
habilitação para a 
disciplina 
de Ciências 

2 

Professor – área 2 – 
Filosofia 

933,47 22 horas  Formação Superior e 
habilitação para a 
disciplina 

de Filosofia 

1 

Professor – área 2 – 
Língua Portuguesa 

933,47 22 horas  Formação Superior e 
habilitação para a 
disciplina 

de Língua Portuguesa 

1 

Professor – área 2 – 
Língua Inglesa 

933,47 22 horas  Formação Superior e 
habilitação para a 

disciplina 
de Língua Inglesa 

1 

Professor – área 2 – 

Educação Física 

933,47 22 horas  Formação Superior e 

habilitação para a 
disciplina 
de Educação física 

1 

Professor – área 2 – 

Artes Plásticas 

933,47 22 horas  Formação Superior e 

habilitação para a 
disciplina 
de Artes Plasticas 

1 

Servente Escolar 842,06 40 horas Ensino Fundamental 
incompleto 

3 

 

  



1.2. TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 (cinquenta reais). 

1.2.1 – O pagamento da taxa será feito através da Tesouraria da Prefeitura 

Municipal. 

 

1.3. DAS VAGAS: 
1.3.1. O CONCURSO PÚBLICO destina-se ao provimento de vagas. 

1.3.2. A habilitação no CONCURSO PÚBLICO não assegura ao candidato a 

contratação imediata, mas apenas a expectativa de ser admitido segundo a vaga 

existente, de acordo com as necessidades da Administração Municipal, respeitada a 

ordem de classificação. 

 
1.4. DA VAGA E LOCAL DE TRABALHO: 

1.4.1 Professor, conforme designação da Secretaria de Educação, demais cargos 

designação Secretaria de administração. 
 

1.5. DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATAÇÃO: 

ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL 

a) Descrição Sintética: Prestar serviços de assistência social; 
b) Descrição Analítica: Executar de coordenar as atividades e programas de 

Assistência Social do Município, avaliando as condições econômicas da população, 

fiscalizando e controlando a distribuição de benefícios às famílias em estado de 

carência do Município; executar políticas de inclusão e de prevenção social; cumprir 

com todas as atividades elencadas na Lei Orgânica Nacional de Assistência Social e 

legislação correlata; promover a cidadania; executar políticas e programas 
estabelecidos; coordenar, elaborar e promover assistência social no município e 

realizar todas as atividades a fim.  

ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR AREA 1 E 2: 

a) Descrição Sintética: Participar do processo de planejamento e elaboração da 

proposta pedagógica da escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as 

operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para o 

aprimoramento da qualidade do ensino. 

b) Descrição Analítica: Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta 

pedagógica da escola; levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua 

classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os mecanismos de avaliação; 

implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

organizar registros de observação dos alunos; participar de atividades extra-classe; 

realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico; participar dos períodos dedicados 

ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias 

letivos e horas-aula estabelecidos; colaborar com as atividades e articulação da escola 

com as famílias e a comunidade; integrar órgãos complementares da escola; executar 

tarefas afins com a educação. 

ATRIBUIÇÕES DO SERVENTE ESCOLAR 

ATRIBUIÇÕES:  

a) Descrição Sintética: Proceder à limpeza e conservação de objetos, utensílios em 

escolas da rede municipal. 

b) Descrição Analítica: Limpar e conservar mesas, trilhos e capachos; lavar pisos, 
janelas, louças, vidros e outros objetos utilizados em copas ou cozinhas; polir objetos 

de metal; limpar e arrumar mesas; efetuar os serviços de limpeza e higiene em 



banheiros e sanitários; lavar vestuários e roupas de cama e mesa; transportar 

alimentos; passar a ferro a roupa lavada; recolher detritos, e colocá-los nos recipientes 

para isto destinados, varrer pátios; fazer café e merenda; limpar alimentos; executar 

tarefas afins. 

 
 

CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO: 

 

2.1.1. Antes de efetuar o recolhimento da taxa, o candidato deverá certificar-se de 
que possui todas as condições e pré-requisitos para inscrição. Não haverá devolução 

da taxa de Inscrição, salvo se for cancelada a realização do CONCURSO PÚBLICO. 

 

2.1.2. Não serão aceitas inscrições: com falta de documentos; por via postal; por 
telex ou via fax; e-mail; extemporâneas e/ou condicionais. 

 
2.1.3. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 

Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Públicas, pelos Institutos de 

Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 

fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc); passaporte 

brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público; 
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como 

identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo 

aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). 

 

2.1.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 

títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, 
carteiras funcionais, sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não 

identificáveis ou danificados. 

 

2.1.5. Para efetivar sua inscrição, é imprescindível que o candidato possua número 

de CPF – Cadastro de Pessoa Física, regularizado. 

 

2.1.6. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados - 

Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios ou Receita Federal, em tempo de 

conseguir o registro e o respectivo número antes do término do período de inscrições. 

 

2.1.7. Terá sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do 

CONCURSO PÚBLICO o candidato que utilizar o CPF de terceiro. 
 

2.1.8. Após o encerramento do período de inscrições, não serão aceitos pedidos de 
alterações das opções de contratação temporária ou emergencial da área de 

residência. 

 

2.1.9. As informações prestadas na ficha de inscrição, bem como o preenchimento 

dos requisitos exigidos serão de total responsabilidade do candidato ou seu 

procurador.  
  



2.2. DA INSCRIÇÃO: 

2.2.1. As inscrições poderão ser realizadas na av. João Mafessoni, nº 483, no horário 

de expediente conforme cronograma de datas, item 2.3.4 . 

 
2.2.2. A inscrição terá que ser feita pessoalmente pelo candidato ou por procuração 

autenticada em cartório, com poderes específicos. Em caso de inscrição por 

procuração, deverá ser entregue o respectivo instrumento de mandato, contendo 

poder específico para inscrição no CONCURSO PÚBLICO, acompanhado de cópia do 
documento de identidade do procurador, além da apresentação dos demais 

documentos indispensáveis à inscrição do candidato, acompanhado dos originais ou 

autenticado.  

2.2.3- Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição no 

CONCURSO PÚBLICO de que trata este Edital, de acordo com a com legislação 

Federal vigente. 
2.2.4.  O candidato ao inscrever-se nesta condição, deverá escolher o cargo a que 

concorre e marcar a opção “Pessoas com Deficiência”, bem como deverá entregar 

durante o período de inscrições, os seguintes documentos:  

 

a) Laudo médico (original ou cópia legível autenticada) emitido há menos 
de um ano atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 

– CID, bem como da provável causa da deficiência. 

b) Requerimento, solicitando vaga especial, constando o tipo de deficiência e a 

necessidade de condição ou prova especial, se for o caso (conforme modelo 

Anexo IV deste Edital). O pedido de condição ou prova especial, formalizado 
por escrito à empresa executora, será examinado para verificação das 

possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a critérios de 

viabilidade e de razoabilidade. 

 

2.2.5. Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento, 
até o prazo determinado, não será considerado como pessoa com deficiência para 

concorrer às vagas reservadas, não tendo direito à vaga especial, bem como à prova 

especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha assinalado tal opção na 

Ficha de Inscrição.  

 

2.2.6. Os candidatos inscritos nessa condição participarão do CONCURSO PÚBLICO 
em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere às provas 

aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao 

horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais 

candidatos, resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria. 

 
2.2.7. Condições para inscrição:  

 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prerrogativas constantes do art. 

12 da Constituição Federal; 

b) Possuir, até a data de encerramento das inscrições, a escolaridade descrita deste 

Edital;  
c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da posse; 

d) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 

e) Ter recolhido taxa de inscrição para o CONCURSO PÚBLICO, paga junto à 

tesouraria da Prefeitura Municipal de CONSTANTINA. 

 



2.2.8. O candidato deverá comparecer ao local munido de original da seguinte 

documentação: 

 

a) Documento de identidade: Cédula de identidade civil (RG); 

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
c) Título eleitoral com comprovante da última eleição, 2012, e ou Certidão de estar 

quites com a Justiça Eleitoral;  

d) Certificado do serviço militar. Para os candidatos que completem 18 anos em 

2014, será aceito o comprovante de alistamento; 

e) Diploma, atestado ou certificado de conclusão da escolaridade exigida no subitem 

1.1 deste Edital, de acordo com o CONCURSO PÚBLICO de inscrição; 
f) 02 fotos 3x4, recentes e sem uso; 

g) Guia de recolhimento da taxa de inscrição, no valor estabelecido no subitem 1.2 

acima; 

h)Atestado comprovando a deficiencia de que é portador, quando se tratar de 

inscrição a portador de deficiencia; 
 

2.2.9. O candidato, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, deverá 

certificar-se de que possui todos os requisitos exigidos para o CONCURSO PÚBLICO, 

sendo que não haverá devolução de valor pago, salvo quando for cancelada a 

realização do CONCURSO PÚBLICO. 

 
2.2.10. Serão indeferidas as inscrições pagas com cheques sem provisão de fundos. 

 

2.2.11. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de 

inscrição, ficando ciente que está de acordo com as exigências e normas previstas 

neste Edital. Se aprovado, deverá manter atualizado seu endereço junto à Prefeitura 
Municipal durante a validade do CONCURSO PÚBLICO. 

 

2.2.12. Não serão admitidas inscrições condicionadas ou por correspondência.  

 

2.3. DA DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CRONOGRAMA DE 

DATAS: 
 

2.3.1- A divulgação das inscrições será dada a conhecer por meio de Edital, no qual 

constarão as inscrições deferidas e indeferidas. 

 

2.3.2- O candidato deverá acompanhar esse edital; bem como a relação de 
candidatos homologados para confirmar sua inscrição; caso sua inscrição não tenha 

sido homologada ou processada, o mesmo não poderá prestar provas, podendo 

impetrar pedido de recurso, conforme determinado neste Edital. 

  

2.3.3. Se mantida a não homologação ou o não processamento, o candidato será 

eliminado do CONCURSO PÚBLICO, não assistindo direito à devolução da taxa de 
inscrição. 

 

2.3.4. Cronograma de datas. 

 
EVENTO DATA LOCAL e PUBLICAÇÃO 

Período de inscrições De 03 a 07 de fevereiro, de 10 a 
14 de fevereiro .e 17 de fevereiro 
de 2014 

Av. João Mafessoni nº 483 

Homologação das inscrições 
válidas 

Dia 18 de fevereiro de 2014. Mural da Prefeitura Municipal 



Período para protocolo de 
recursos de eventuais 
inscrições não homologadas 

De 19 a 20 de fevereiro de 2014. Exclusivamente na Prefeitura 
Municipal 

Divulgação do resultado do 
julgamento de eventuais 
recursos relativo as inscrições. 

Dia 21 de fevereiro de 2014. Mural da Prefeitura Municipal 

Prova Escrita e Objetiva. Dia 22 de fevereiro de 2014. Conforme Edital 

Período para protocolo de 

recursos quanto as questões da 
Prova Objetiva. 

De 24 a 25 de fevereiro de 2014. Exclusivamente na Prefeitura 

Municipal 

Divulgação do resultado do 
julgamento de eventuais 
recursos quanto as questões da 
Prova Objetiva. 

Dia 26 de fevereiro de 2014. Mural da Prefeitura Municipal 

Divulgação do gabarito das 
Provas Objetivas. 

Dia 27 de fevereiro de 2014 Mural da Prefeitura Municipal 

Período para protocolo de 
recursos quanto aos gabaritos 
divulgados 

De 28 de fevereiro de 2014 a 03 
de março de 2014. 

Exclusivamente na Prefeitura 
Municipal 

Divulgação de novos gabaritos 
(se for o caso) 

Dia 04 de março de 2014. Exclusivamente na Prefeitura 
Municipal 

Identificação das Provas 
Objetivas 

Dia 05 de março de 2014.. Prefeitura Municipal 

Divulgação Resultado 
Provisório 

Dia 06 de março de 2014. Mural da Prefeitura Municipal 

Período para protocolo de 

pedido de revisão do resultado 
provisório. 

De 07 de março de 2014. e 10 de 

março de 2014 

Exclusivamente na Prefeitura 

Municipal 

Divulgação do resultado do 

julgamento de eventuais de 
pedido de revisão do resultado 
provisório.. 

Dia 11 de março de 2014 Mural da Prefeitura Municipal 

Sorteio Público nos casos 
aplicáveis 

Dia 14 de março de 2014. Prefeitura Municipal 

Período de entrega dos 
documentos para a prova de 
títulos  nos casos aplicáveis. 

De 17 a 18 de março de 2014 Prefeitura Municipal 

Período de divulgação do 
resultado final com titulação 

Dia 19 de março de 2014. Mural da Prefeitura Municipal 

Período para protocolo de 
pedido de revisão do resultado 
final. 

De19 a 20  de março de 2014.. Mural da Prefeitura Municipal 

Homologação e publicação do 
resultado final 

Dia 21 de março de 2014.. Mural da Prefeitura Municipal 

 
 

CAPÍTULO III - DOCUMENTAÇÃO PARA ADMISSÃO E POSSE DO CANDIDATO 

 
 

3.1. Serão exigidos no ato de admissão e posse do candidato, os documentos abaixo 

relacionados, além das condições e documentação exigidas nos subitens 2.3.7 e 

2.3.8 acima: 

 Duas fotos 3 x 4 recente; 

 Diploma, certificado ou atestado de conclusão da escolaridade; 

 Alvará de folha corrida - fornecida pelo Fórum; 

 Atestado médico (Exame admissional agendado e realizado pelo médico da 
Prefeitura); 

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Declaração de bens; 

 Cópia do CPF e Carteira de Identidade;  



 Título Eleitoral com comprovante de votação (última eleição) ou certidão de 
estar quites com a justiça eleitoral; 

 Cartão do PIS ou PASEP, caso tiver; 

 Certificado de Reservista (se for o caso); 

 Certidão de Nascimento e cartão de vacinação do(s) filho(s) menores de 14 
anos; 

 Declaração de que não ocupa outro cargo e/ou contratação temporária ou 
emergencial ou aposentadoria, incompatível a esta admissão. 

 

 

3.2. O candidato, por ocasião da POSSE, deverá comprovar todos os requisitos 
acima elencados. A não apresentação dos comprovantes exigidos, tornará sem efeito 

a aprovação obtida pelo candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes 

da inscrição no processo seletivo. 

 

3.3. O exame médico pré-admissional será exclusivamente eliminatório e realizar-se-
á com base nas atividades inerentes ao CONCURSO PÚBLICO a qual o candidato foi 

aprovado, considerando-se as condições de saúde necessárias para o exercício das 

mesmas. 

 

3.4. É de inteira responsabilidade do candidato, o acompanhamento das 

informações referentes ao CONCURSO PÚBLICO em que se inscreveu.  
 

 
CAPÍTULO IV - DAS PROVAS 
          

4.1. O CONCURSO PÚBLICO constará de PROVA ESCRITA, de caráter 

eliminatório/classificatório, com questões objetivas, de múltipla escolha, compatíveis 

com o nível de escolaridade, com a formação acadêmica exigida e com a atribuição 

da contratação para o cargo e TITULAÇÃO, específico ao cargo de professor. 

4.2. A Prova Escrita será aplicada conforme cronograma de datas, tendo como local 
a ser definido em edital, tendo como horário de início às 14h15min horas e término 

previsto para as 17h15min horas.  

 

4.3. O Município, reserva-se o direito de indicar nova data para a realização da Prova 

Escrita, em caso de necessidade de alteração desta já publicada, mediante 
publicação em jornal de circulação local, com antecedência mínima de 8 (oito) dias 

da realização das mesmas. 

 

4.4. Será considerado aprovado, o candidato que obtiver 50% (cinquenta por cento) 

ou mais na nota final da prova escrita e não ter sido eliminado por obter menos de 

50% (cinquenta por cento) na prova eliminatória somando a isto a pontuação de 
titulação específica ao cargo de Professor. 

 

4.5. CONTEÚDOS E PONTUAÇÃO 

 

Para o cargo de Assistente Social: 
 
Tipos de provas Nº de questões Pontuação Peso por questão Caráter 

Português 10 20,00 2,00 pontos Classificatório 

Específica 20 40,00 2,00 pontos Eliminatório 

Legislação 10 20,00 2,00pontos Classificatório 

 



 

Para o cargo de Professor. 

 
Tipos de provas Nº de questões Pontuação Peso por questão Caráter 

Português 10 20,00 2,00 pontos Classificatório 

Específica 20 40,00 2,00 pontos Eliminatório 

Legislação 10 20,00 2,00pontos Classificatório 
Titulação Título Pontuação  Caráter 

1 Pôs graduação                   20,00  Classificatório 

 

 
Para o cargo de Servente escolar  

 
Tipos de provas Nº de questões Pontuação Peso por questão Caráter 

Português 10 30,00 3,00 pontos Classificatório 

Conhecimento
s Gerais 

20 40,00 2,00 pontos Classificatório 

Legislação 10 30,00 3,00 pontos Eliminatório 

 

 

4.6. Os pontos por disciplina correspondem ao número de acertos multiplicado pelo 

peso de cada questão da mesma. A NOTA DA PROVA ESCRITA será o somatório dos 

pontos obtidos em cada disciplina. 
4.7. Não haverá prova fora do local designado, nem em datas e/ou horários 

diferentes. Não será admitido à prova, o candidato que se apresentar após o horário 

estabelecido para o início da mesma; em nenhuma hipótese haverá segunda 

chamada, seja qual for o motivo alegado. 

4.8. O ingresso na sala de provas só será permitido ao candidato que apresentar o 

documento de identidade que originou a inscrição e o documento de inscrição no 
CONCURSO PÚBLICO, podendo, a critério da organização do presente CONCURSO 

PÚBLICO, ser dispensada a apresentação do documento de inscrição, desde que 

comprovada a efetiva inscrição do candidato. 

 4.9. No recinto de provas não será permitido ao candidato entrar ou permanecer 
com armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, etc.). Caso o 

candidato leve arma ou qualquer aparelho eletrônico deverá depositá-lo na 

Coordenação, exceto no caso de telefone celular que deverá ser desligado e poderá 

ser depositado junto à mesa de fiscalização até o final das provas. O 

descumprimento desta determinação implicará na eliminação do candidato, 

caracterizando-se como tentativa de fraude. 

4.10. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da 
prova deverá levar acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade 

e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar 

acompanhante não realizará a prova. Não haverá compensação do tempo de 

amamentação ao tempo da prova da candidata.  

4.11. O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver 
todas as técnicas para chegar à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a 

rasura em qualquer folha, EXCETO no CARTÃO DE RESPOSTAS e o CANHOTO DE 

DESIDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO. 

4.12. Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, no cartão de respostas estiver em 

desconformidade com as instruções, não estiver assinalada ou que contiver mais de 

uma alternativa assinalada, emenda, rasura ou alternativa marcada a lápis, ainda 
que legível. 



 

4.13. Ao término da prova, o candidato entregará ao fiscal da sala, obrigatoriamente, 

o seu CARTÃO DE RESPOSTAS, CANHOTO DE DESIDENTIFICAÇÃO DO 

CANDIDATO E A PROVA. 

 4.14. Não será admitido às provas, o candidato que se apresentar após o horário 
estabelecido para o início da prova; em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, 

seja qual for o motivo alegado. 

4.15. O candidato que deixar de comparecer a qualquer uma das provas 

determinadas, será considerado reprovado. 

4.16. O candidato deverá apresentar-se no local com meia hora de antecedência do 

horário de início das provas, munido com cartão de identificação, documento de 
identidade e caneta esferográfica preta para a realização das provas. 

4.17. Os documentos para a prova de títulos, discriminados no quadro do item 4.5 

deste Edital, deverão ser entregues no prazo de 2 (dois) dias, no período estabelecido 

em Edital . 

4.18. Somente serão avaliados os títulos de candidatos aprovados na prova objetiva. 
4.19. Os envelopes contendo as cópias dos documentos para a prova de títulos 

poderão ser entregues diretamente no Departamento de Recurso Humanos mediante 

protocolo da Prefeitura Municipal de CONSTANTINA, no endereço abaixo, das 

7h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h,  

4.20. O candidato deverá entregar cópias autenticadas de todos os títulos que vier a 

apresentar, acondicionadas em envelope tamanho ofício. No envelope deverão constar 
os seguintes dados de identificação:  
a ) Nome;  
b) Número da Inscrição;  
c) Área e habilitação;  
d) CONCURSO PÚBLICO , Titulação.  
4.21. O candidato deverá preencher e assinar o Formulário da Relação de Títulos, em 

2 (duas) vias, na forma determinada no Anexo V deste Edital.  

4.22. A escolha dos títulos deve observar a quantidade máxima estipulada na tabela 

constante no subitem 4.5 deste Edital. 

4.23. O mesmo título não será valorado duas vezes. 
4.24. Se o nome do candidato no(s) documento(s) apresentado(s) para a prova de 

títulos for diferente do nome que consta no Formulário Eletrônico de Inscrição, deverá 

ser encaminhado, também, um comprovante de alteração de nome, sob pena de 

esse(s) documento(s) não ser (em) considerado(s). 
4.25. Os documentos comprobatórios de títulos não podem apresentar rasuras ou 

emendas.  
4.26. Após a entrega do envelope não serão aceitos acréscimos de documentos. 

4.27. Constatada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos 

títulos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovado 

que agiu de má-fé, será excluído do CONCURSO PÚBLICO. 
4.28. As cópias dos comprovantes dos títulos não serão devolvidas ao candidato. 

4.29. Todos os diplomas e/ou de cursos superiores de graduação e de pós-graduação, 

em todos os níveis, deverão ser expedidos por instituição de ensino cujo curso seja 

devidamente reconhecido, na forma do artigo 48 da Lei Federal nº 9.394/96.  
4.30. O candidato que estiver aguardando diplomas e/ou certificados de cursos 

concluídos poderá apresentar certidão de conclusão expedida pela respectiva 
instituição. 
4.31. Para a comprovação da conclusão de cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

nível de Doutorado ou de Mestrado será aceito o diploma registrado ou certidão de 

conclusão acompanhada do histórico escolar, expedidos por instituição cujo curso seja 

reconhecido pela CAPES/MEC ou com validade no Brasil.  



4.32. Os documentos que não estiverem de acordo com as informações prestadas por 

ocasião da inscrição e com os critérios estabelecidos neste Edital, ainda que entregues 

ou encaminhados, não serão considerados. 

 

 
CAPÍTULO V - DOS RECURSOS 

 

5.1. Todos os recursos deverão ser interpostos até 2(dois) dias úteis, a contar da 

divulgação por edital, de cada evento.  

 

5.2. Será admitido recurso quanto: 
a) Ao indeferimento/não processamento de inscrição; 

b) À formulação das questões, respectivos quesitos e gabarito das mesmas; 

c) Aos resultados parciais e finais do CONCURSO PÚBLICO. 

 

5.3. Os recursos que forem apresentados deverão obedecer rigorosamente os 
preceitos que seguem e serão dirigidos à Prefeitura Municipal de CONSTANTINA, que 

encaminhará à empresa designada para realização do CONCURSO PÚBLICO.  

 

5.4. Os mesmos deverão ser protocolados junto à Prefeitura Municipal, no prazo 

marcado por Edital, na forma de requerimento, conforme modelo Anexo II deste 

Edital e deverão conter os seguintes elementos: 
 

a) CONCURSO PÚBLICO de referência – Edital de CONCURSO PÚBLICO 

001/2014 – Município de CONSTANTINA; 

b) CONCURSO PÚBLICO ao qual concorre; 

c) Circunstanciada exposição a respeito das questões, pontos ou títulos, para as 
quais, em face às normas do certame, contidas no Edital, da natureza do 

CONCURSO PÚBLICO a ser provido ou do critério adotado, deveria ser 

atribuído maior grau ou número de pontos; 

d) Razões do pedido de revisão, bem como o total dos pontos pleiteados. 

 

5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados acima e os 
fundamentos do pedido, inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota. 

 

5.6. Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, enviados por via 

postal, fax ou meio eletrônico (e-mail) ou em desacordo com este Edital. 

 
5.7. Em caso de haver questões que possam vir a serem anuladas por decisão da 

Comissão Executora do CONCURSO PÚBLICO as mesmas serão consideradas como 

respondidas corretamente por todos os candidatos, independente de terem recorrido. 

 

5.8. Se houver alguma alteração de gabarito oficial, por força de impugnações, as 

provas serão corrigidas de acordo com a alteração. 
 

 

CAPÍTULO VI – DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

6.1. A lista final de classificação do CONCURSO PÚBLICO apresentará apenas os 
candidatos aprovados. 

 

6.2. Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente dos pontos 

obtidos. 



 

6.3. A nota final, para efeito de classificação do candidato, será igual à soma das 

notas obtidas na prova escrita. 

 

6.4. O primeiro critério de desempate será o candidato com idade mais elevada, de 
acordo com as disposições da Lei 10741/2003 – Estatuto do Idoso, Art.1º, que 

assegura às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, combinado com 

o Art. 27 Parágrafo Único que estabelece o primeiro critério de desempate em 

CONCURSO PÚBLICO será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. 

 

6.4.1. Na hipótese de igualdade no total de pontos entre os aprovados, o desempate de 
notas processar-se-á com os seguintes critérios: 
 

obtiver maior nota em conhecimentos específicos; 

obtiver maior nota em português; 

sorteio. 
 

6.5. O sorteio, se necessário, será realizado em ato público, a ser divulgado por edital. 

 

6.6. O resultado do sorteio público dar-se-á através do edital de homologação final do 

CONCURSO PÚBLICO. 

 
 

CAPÍTULO VII – DO PROVIMENTO DA CONTRATAÇÃO  

7.1. A publicação da nomeação dos candidatos será feita por Edital, publicado junto 

ao Painel da Prefeitura de CONSTANTINA. É responsabilidade exclusiva de o 

candidato manter atualizado o seu endereço. 
 

7.2. O provimento do CONCURSO PÚBLICO obedecerá, rigorosamente, à ordem de 

classificação dos candidatos aprovados. 

 

7.3. Ficam advertidos os candidatos de que, no caso de admissão, a posse no 

CONCURSO PÚBLICO só lhes será deferida no caso de exibirem:  
a) A documentação comprobatória das condições previstas no Capítulo III – item 

3.1 deste Edital acompanhada de fotocópia.   

b) Atestado de boa saúde física e mental a ser fornecido, por Médico ou Junta 

Médica do Município ou ainda, por esta designada, mediante exame médico, 

que comprove aptidão necessária para o exercício do contratação no 
CONCURSO PÚBLICO, bem como a compatibilidade para os casos de 

deficiência física. 

c) Declaração negativa de acumulação de contratação temporária ou 

emergencial ou função pública, conforme disciplina a Constituição 

Federal/1988, em seu Artigo 37, XVI e suas Emendas. 

d) Não estar incompatibilizado com investidura em contratação por Concurso 
Público ou CONCURSO PÚBLICO em razão de demissão por atos de 

improbidade, comprovados por meio de sindicância ou de inquérito 

administrativo. 

 

7.4. A não apresentação dos documentos acima, por ocasião da posse, implicará na 
impossibilidade de aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os 

atos e efeitos decorrentes da inscrição no CONCURSO PÚBLICO. 

 



7.5. Os candidatos com deficiência, se aprovados e classificados, serão submetidos a 

uma Junta Médica Oficial para a verificação da deficiência, bem como da 

compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições da contratação no 

CONCURSO PÚBLICO. 
 

 
CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

8.1. O CONCURSO PÚBLICO será válido por 02(dois) anos, a contar da data de 
homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, mediante Decreto do Executivo Municipal, nos termos da Constituição 

Federal. 

 

8.2. Não haverá segunda convocação para contratação, salvo a hipótese do 

candidato que, ao comparecer e não aceitar a vaga oferecida, optar pela sua inclusão 
no final da relação dos candidatos classificados, reposicionamento este que deverá 

ser requerido por escrito.  

 

8.3. O candidato aprovado será convocado para assumir a vaga. O não 

comparecimento ou a falta de seu pronunciamento no prazo de 10 (dez) dias, 
podendo ser prorrogado por mais 10 (dez dias), a contar da publicação do Decreto de 

nomeação na imprensa oficial da Prefeitura Municipal, implicará a exclusão 

automática do processo de posse na contratação do CONCURSO PÚBLICO. 

 

8.4. Atendendo razões de ordem técnica, de segurança ao CONCURSO PÚBLICO e de 

direitos autorais, não serão fornecidas, em qualquer hipótese, cópias das provas aos 
candidatos ou a terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, mesmo após o encerramento 

do processo seletivo. 

 

8.5. Todas as publicações serão feitas por afixação no painel de publicações da 

Prefeitura Municipal. 

 
8.6. Os casos omissos serão resolvidos pela PREFEITURA MUNICIPAL, em conjunto 

com a empresa responsável pela realização do CONCURSO PÚBLICO. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de CONSTANTINA, em 30 de janeiro de 2014.  

 

Registre-se e Publique-se: 

 

 
 

 

 

        EMERSON ALBINO ZANELLA                  LEOMAR JOSÉ BEHM 

Secretário Municipal de Administração               Prefeito Municipal               
  



ANEXO I 

ASSISTENTE SOCIAL 

PORTUGUÊS -  
I - Análise de Texto - Compreensão e Interpretação de Textos (várias 
tipologias); Estrutura; Coesão Textual e Vocabulário. II – Gramática - 

Fonética (Fonologia): Dígrafo; Dífono; Encontros Vocálicos; Ortografia; 
Classificação das Palavras Quanto ao Número de Sílabas e Quanto à 
Posição da Sílaba Tônica; Acentuação Gráfica (Conforme legislação 

Vigente); Sinais de Pontuação; Morfologia: Estrutura e Formação das 
palavras; Classes de Palavras (Variáveis e Invariáveis); Sintaxe: Termos 

Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos 
Acessórios da Oração; Aposto; Vocativo; Período Composto; Período 
Composto por Coordenação; Período Composto por Subordinação; 

Concordância Nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; 
Regência Verbal; Crase; Colocação dos Pronomes Átonos; Semântica: 

Significação das Palavras; Sinônimos e Antônimos; Homônimos e 
Parônimos; Sentido Próprio e Sentido Figurado (Denotação e 
Conotação).  

 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS DE PORTUGUÊS  
BECHARA, Evanildo. Minidicionário da Língua Portuguesa. RJ: 

Editora Nova Fronteira, 2009. 
CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua 

portuguesa. 2ed. São Paulo: Scipione, 2004. 
CEREJA, Wililian Roberto. MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática 
Reflexiva–Texto, Semântica e Interação. São Paulo: Atual, 1999. 

Dicionário da Língua Portuguesa comentado pelo Professor Pasquale. 
Barueri, SP: Gold Editora, 2009. 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário de Língua 

Portuguesa. 3 ed. Paraná: Positivo, 2006. 
INFANTE, Ulisses; NICOLA, José De. Gramática Contemporânea da 

Língua Portuguesa.15. ed. São Paulo: Scipione, 1997. 
LUFT, Celso Pedro. ABC da Língua Culta. Organização e supervisão: 
Lya Luft. São Paulo: Globo, 2010. 

LUFT, Celso Pedro. Moderna Gramática Brasileira. Supervisão:Lya Luft. 
2. Ed. SP: Globo, 2002. 

MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa.6 ed.  Editora 
Saraiva, 1997. 
ROSENTHAL, Marcelo. Gramática Para Concursos. 4. ed. RJ: Elsevier Editora 

LTDA. 
 

  



CONHECIMENTO ESPECIFICO 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

AMARO, Sarita. Visita Domiciliar: Guia para uma abordagem 
complexa. Porto Alegre: AGE, 2003. 

IAMAMOTO, Marilda Vilela; CARVALHO, Raul. Relações Sociais e 
Serviço Social no Brasil: esboço de uma interpretação histórico-
metodológica. São Paulo, Cortez, 1983 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil – 1988. 
Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2006. 

______. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Norma 
Operacional Básica do SUAS. Brasília, 2004. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/suas/publicacoes/nobsuas>. 

______. Guia de Orientações para o Acompanhamento das Famílias 
Beneficiárias do Programa Bolsa Família no Âmbito do Sistema 
Único de Assistência Social SUAS. 2005. Disponível em: < 

http://www.mds.gov.br/arquivos/arquivo-1-
guia_paif_pbf_12_06_2006_e_anexo.pdf/view>.  

______. Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência 
Social. CRAS/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome, 
2009. Disponível em: <http://www.mds.gov.br>. 

_______. Lei Orgânica da Assistência Social. Lei nº 8.742, Brasília, 
1993. 

_______. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, Brasília, 
1990. 
GENTILLI, Raquel. Representações e práticas: identidade e processo 

de trabalho no serviço social. São Paulo: Veras, 1998. 
SPOSATI, Aldaíza. A menina LOAS: um processo de construção da 
assistência social. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

SOUZA, Nádia Regina O. Q. de (Orgs.). Política de assistência social 
no Brasil: desafios 

para o assistente social. Rio de Janeiro: Ática, 2007. 
ESTEVÃO, Ana Maria Ramos. O que é Serviço Social. São Paulo: 
Brasiliense, 1999 - Coleção Primeiros Passos. 
O Benefício de Prestação continuada da Assistência Social - BPC foi 
instituído pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela 

Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei nº 8.742, de 
7/12/1993; pelas Leis nº 12.435, de 06/07/2011 e nº 12.470, de 
31/08/2011, que alteram dispositivos da LOAS e pelos Decretos nº 

6.214, de 26 de setembro de 2007 e nº 6.564, de 12 de setembro de 
2008. 

LEGISLAÇÃO  
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Constantina, Lei 
Municipal nº1835, de 23 de agosto de 2002. 
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PROFESSORES ÁREA 1 E 2 
PORTUGUÊS -  
I - Análise de Texto - Compreensão e Interpretação de Textos (várias 

tipologias); Estrutura; Coesão Textual e Vocabulário. II – Gramática - 
Fonética (Fonologia): Dígrafo; Dífono; Encontros Vocálicos; Ortografia; 

Classificação das Palavras Quanto ao Número de Sílabas e Quanto à 
Posição da Sílaba Tônica; Acentuação Gráfica (Conforme legislação 
Vigente); Sinais de Pontuação; Morfologia: Estrutura e Formação das 

palavras; Classes de Palavras (Variáveis e Invariáveis); Sintaxe: Termos 
Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos 
Acessórios da Oração; Aposto; Vocativo; Período Composto; Período 

Composto por Coordenação; Período Composto por Subordinação; 
Concordância Nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; 

Regência Verbal; Crase; Colocação dos Pronomes Átonos; Semântica: 
Significação das Palavras; Sinônimos e Antônimos; Homônimos e 
Parônimos; Sentido Próprio e Sentido Figurado (Denotação e 

Conotação).  
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS DE PORTUGUÊS  

BECHARA, Evanildo. Minidicionário da Língua Portuguesa. RJ: 
Editora Nova Fronteira, 2009. 

CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua 
portuguesa. 2ed. São Paulo: Scipione, 2004. 
CEREJA, Wililian Roberto. MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática 

Reflexiva–Texto, Semântica e Interação. São Paulo: Atual, 1999. 
Dicionário da Língua Portuguesa comentado pelo Professor Pasquale. 

Barueri, SP: Gold Editora, 2009. 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário de Língua 
Portuguesa. 3 ed. Paraná: Positivo, 2006. 

INFANTE, Ulisses; NICOLA, José De. Gramática Contemporânea da 
Língua Portuguesa.15. ed. São Paulo: Scipione, 1997. 
LUFT, Celso Pedro. ABC da Língua Culta. Organização e supervisão: 

Lya Luft. São Paulo: Globo, 2010. 
LUFT, Celso Pedro. Moderna Gramática Brasileira. Supervisão:Lya Luft. 

2. Ed. SP: Globo, 2002. 
MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa.6 ed.  Editora 
Saraiva, 1997. 

ROSENTHAL, Marcelo. Gramática Para Concursos. 4. ed. RJ: Elsevier Editora 
LTDA. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PROFESSOR – ÁREA 1 – EDUCAÇÃO 

INFANTIL E  SÉRIES INICIAIS 
Tendências e desafios atuais da Educação.  



Política Nacional de Avaliação: Sistemas de Avaliação. 

Função da avaliação escolar. 

A avaliação e o processo de ensino e aprendizagem: em busca de uma 
coerência e integração. 

O processo de avaliação do desenvolvimento e do desempenho escolar 
como instrumento de análise e de acompanhamento, intervenção e 

reorientação da ação pedagógica e dos avanços da aprendizagem dos 
alunos. 

Gestão da Educação: sistemas da organização do ensino.  

Currículo e perspectivas para a formação profissional na Educação 
Básica. 

 Diretrizes Curriculares Nacionais. 

A produção do conhecimento educacional: teorias do ensino e da 
aprendizagem.  

Dez novas competências para ensinar. 

Aprendizagens significativas. 

 Metodologias de ensino aprendizagem para anos iniciais. 

 Planejamento: elaboração, execução e avaliação.  

Zona de Desenvolvimento Proximal. 

Pensamento e Linguagem. 

Objetivos e conteúdos do ensino e da aprendizagem.  

Psicologia do Desenvolvimento Infantil. 

Psicogênese da Língua Escrita. 

Níveis de Conceitualização da Escrita. 

Histórico da Educação Especial. 

Projeto Político Pedagógico; Projetos de Ensino; Projetos de Pesquisa. 

Políticas inclusivas na Educação: Educação Especial na Educação 

Básica. 

Prática profissional e projeto educativo: os professores, suas concepções 
e opções didático-pedagógicas. 

O currículo e a globalização do conhecimento: impasses e polêmicas 
entre conteúdo e metodologia na sala de aula. 

O cotidiano escolar: A construção de valores de uma vida cidadã que 
possibilita aprender e socializar saberes, desenvolver atitudes 
cooperativas, solidárias e responsáveis. 

A ação coletiva e o diálogo com a comunidade educativa como fator de 
fortalecimento institucional para a promoção da cidadania. 
A inclusão da pessoa com deficiência. 

Organização dos tempos e espaços escolares. 
A infância como tempo de formação. 

A experiência social dos alunos e o cotidiano. 



Saberes e práticas voltadas para o desenvolvimento de competências 

cognitivas, afetivas, sociais e culturais; 
A Educação e as Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação: 
Ensinar na era da Informação. 

Gestão Escolar para o sucesso do ensino e da aprendizagem. 
O desenvolvimento curricular: Planejamento da ação didática e o Projeto 

Pedagógico; 
Concepção sobre os processos de desenvolvimento e aprendizagem; 
Organização dos conteúdos de aprendizagem; 

Finalidades da educação. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PROFESSOR – ÁREA 1 – 
EDUCAÇÃO INFANTIL E  SÉRIES INICIAIS 
ALARCÃO, Isabel. Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. 4ª 

ed., São Paulo, Cortez, 2003. 
APPLE, Michael, W. e NÓVOA, Antônio (orgs) Paulo Freire: Política e 
Pedagogia, Porto Editora, Porto, 1998. 
BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. LDB 4.024, de 20 de dezembro de1961. 
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Lei nº 8.069, de 

13 de julho de1990. 
BRASIL. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades 
educativas especiais. Brasília: UNESCO, 1994. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. 
Política Nacional de Educação Especial. Brasília: MEC/SEESP, 1994.  

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana – Psicogênese  da Língua 
Escrita. Porto Alegre:  Artes Médicas, 1986. 

FREIRE, Paulo, Pedagogia da Autonomia, 15ª Ed., Paz e Terra, S. Paulo, 
Rio de Janeiro, 2000. 

FREIRE, Paulo, Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 
docente. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008. 

FREIRE, Paulo, Pedagogia do Oprimido, 29ª Ed., Paz e Terra, S. Paulo, 
Rio de Janeiro, 2000. 
HOFFMANN, Jussara Avaliação: mito e desafio. Uma perspectiva 
construtivista. Educação e realidade Revistas e Livros. Porto Alegre, 
1991. 

MACEDO, Lino. Ensaios Pedagógicos: Como construir uma escola para 
todos?. Porto Alegre, Artmed, 2005. 

MAIA, Benjamim P. e COSTA, Margarete Terezinha de A. Os desafios e 
as superações na construção coletiva do Projeto Político Pedagógico. Ed. 

IBPEX, Curitiba-PR, 2011. 



MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São 

Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2000. 
MOTA, Carlos, Breve História da Educação no Ocidente, Caderno do 

Caos, Porto, 2003. 
PERRENOUD, Philippe. 10 Novas Competências para Ensinar. Artmed, 

2000. 
PIAGET, Jean:  A epistemologia genética: sabedoria e ilusões da 
Filosofia; problemas de Psicologia genética. Trad. Nathanael C. Caixeiro; 

Zilda A. Daeir e Célia E.A. Di Piero. 2.ed São Paulo, Abril Cultural, 1983 
(Col. Os Pensadores). 

PIAGET, Jean: INHELDER, B.A. A psicologia da criança. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1994. 

PIAGET, Jean:  A construção do real na criança. Rio de Janeiro: Zahar, 
1970. 
REGO, Tereza C. – Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da 
Educação. Editora Vozes. 1995. 
TAILLE, Y; OLIVEIRA, M.K.; DANTAS, H. Piaget, Vygotsky e Wallon- 

Teorias Psicogenéticas em Discussão, Summus.  Editorial. São Paulo, 
1992. 

VYGOTSKY, Lev Semenovich – A formação social da mente. Livraria 
Martins Fontes. Editora Ltda. 1998. 
VYGOTSKY, Lev Semenovich – Linguagem , desenvolvimento e 
aprendizagem. Cone, São Paulo, 1991. 
VYGOTSKY, Lev Semenovich. Pensamento e Linguagem. São Paulo: 

Martins Fontes, 1989 (2ª Ed.) 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PROFESSOR – ÁREA 2 – EDUCAÇÃO 
ANOS FINAIS 
A formação do profissional da educação: conceitos e dimensões. 

A escola como espaço de formação continuada e de aperfeiçoamento 
profissional. 

A ação coletiva e o diálogo com a comunidade educativa como fator de 
fortalecimento institucional para a promoção da cidadania. 
A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: demandas 

sociais, das características multiculturais e das expectativas dos alunos 
e dos pais, como fator de aperfeiçoamento da prática docente e da 
gestão escolar. 

A avaliação e o processo de ensino e aprendizagem: em busca de uma 
coerência e integração. 

Avaliação da aprendizagem uma práxis de mudança. 
A produção do conhecimento educacional: teorias do ensino e da 
aprendizagem. 

A adolescência como tempo de formação. 
Aprendizagens e conteúdos significativos. 



Cidadania: direitos e deveres. 

Competências do Corpo Docente. 
Concepção sobre os processos de desenvolvimento e aprendizagem. 
Currículo e perspectivas para a formação profissional na educação. 

Currículos e sistemas: políticas públicas para a organização da 
Educação Municipal. 

Dez novas competências para ensinar. 
Diretrizes Curriculares Nacionais. 
Finalidades da educação. 

Gestão Escolar para o sucesso do ensino e da aprendizagem. 
Interdisciplinaridade. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96). 
O processo de avaliação do desenvolvimento e do desempenho escolar 
como instrumento de análise e de acompanhamento, intervenção e 

reorientação da ação pedagógica e dos avanços da aprendizagem dos 
alunos. 
Organização dos espaços e conteúdos de aprendizagem; 

Objetivos e conteúdos do ensino e da aprendizagem. 
O cotidiano escolar: A construção de valores de uma vida cidadã que 

possibilita aprender e socializar saberes, desenvolver atitudes 
cooperativas, solidárias e responsáveis. 
O desenvolvimento curricular: Planejamento da ação didática e o Projeto 

Pedagógico. 
Organização dos conteúdos de aprendizagem. 

Pedagogia de Projetos. 
Planejamento: elaboração, execução e avaliação. Objetivos e conteúdos 
do ensino e da aprendizagem. 

Política Nacional de Avaliação: Sistemas de Avaliação. 
Políticas Inclusivas da Educação Especial, na Educação Básica. 
Prática docente e a gestão escolar como fator de aperfeiçoamento do 

trabalho coletivo. 
Prática profissional e projeto educativo: os professores, suas concepções 

e opções didático-pedagógicas. 
Projeto Político Pedagógico; Projetos de Ensino; Projetos de Pesquisa. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PROFESSOR – ÁREA 2 – 
EDUCAÇÃO ANOS FINAIS 

 
ALARCÃO, Isabel. Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. 4ª 
ed., São Paulo, Cortez, 2003. 

ARROYO, Miguel G. Imagens quebradas: trajetórias e tempos de alunos 
e mestres. Petrópolis: Vozes, 2004. 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Lei nº 8.069, de 
13 de julho de1990. 



BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. 

Política Nacional de Educação Especial. Brasília: MEC/SEESP, 1994.  
BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. LDB 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
FAZENDA, Ivani C. A. Integração e interdisciplinaridade no ensino 
brasileiro: efetividade ou ideologia? São Paulo: Loyola, 1979. 
______. Práticas interdisciplinares na Escola. 2.ed. São Paulo: Cortez, 

1993. 
______. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. Campinas, SP: 
Papirus, 1994. 

______. A virtude da força nas práticas interdisciplinares. Campinas, SP: 
Papirus, 1999. 

 
FREIRE, Paulo, Pedagogia da Autonomia, 15ª Ed., Paz e Terra, S. Paulo, 

Rio de Janeiro, 2000. 
FREIRE, Paulo, Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 
docente. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008. 

FREIRE, Paulo, Pedagogia do Oprimido, 29ª Ed., Paz e Terra, S. Paulo, 
Rio de Janeiro, 2000. 

GONÇALVES, Luis Alberto Oliveira; SILVA, Petronilha Beatriz 
Gonçalves. O jogo das diferenças: o multiculturalismo e seus contextos. 

Belo Horizonte: Autêntica , 3.ed., 2001. 
HOFFMANN, Jussara Avaliação: mito e desafio. Uma perspectiva 
construtivista. Educação e realidade Revistas e Livros. Porto Alegre, 
1991. 
HOFFMANN, Jussara Avaliação mediadora:  Uma prática em 

construção da pré-escola à universidade. 19.ed. Porto Alegre: Mediação, 
2001. 

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola – Teoria e 
prática. Goiânia: Alternativa, 2004.  
MAIA, Benjamim P. e COSTA, Margarete Terezinha de A. Os desafios e 
as superações na construção coletiva do Projeto Político Pedagógico. Ed. 
IBPEX, Curitiba-PR, 2011. 

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o 
pensamento. Tradução Eloá Jacobina. 9.ed Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2004. 
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São 
Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2000. 

PERRENOUD, Philippe. A prática reflexiva no ofício do professor:  
profissionalização e razão pedagógica. Tradução Cláudia Schilling. Porto 

Alegre: Artmed, 2002 
______. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artmed, 

1999. 



______. Dez Novas Competências para Ensinar.  Porto Alegre: Artmed, 

2000. 
VASCONCELLOS, Celso S. Planejamento- Avaliação da aprendizagem: 
práxis de mudança – por uma práxis transformadora. São Paulo: 
Libertad, 2003. 
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: 

Ática, 2000. 
ZABALA, Antoni. Enfoque globalizador e pensamento complexo: Uma 

proposta para o currículo escolar. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 

LEGISLAÇÃO PROFESSOR AREA 1 E 2: 
Plano de carreira do magistério e respectivo quadro de cargos, Lei 
Municipal nº 2.028/04, de 02 de abril de 2004; 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Constantina, Lei 
Municipal nº1835, de 23 de agosto de 2002. 
 

SERVENTE ESCOLAR 
PORTUGUÊS -  

Leitura, compreensão e interpretação de textos; Gramática: Letra; 
Fonema; Encontro Vocálico; Encontro Consonantal; Dígrafo; Ortografia: 
(grafia correta das palavras); Classificação das palavras quanto ao 

número de sílabas e tonicidade; Substantivo; Classificação do 
Substantivo; Gênero, Número e Grau do Substantivo (singular e plural; 

masculino e feminino; aumentativo e diminutivo); Artigo, Adjetivo, 
Numeral, Pronome; Verbos Regulares (Presente do Indicativo); 
Confronto e reconhecimento de frases simples, corretas e incorretas; 

Tipos de Frases; Termos Essenciais da Oração (Sujeito e Predicado). 
 
SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS DE PORTUGUÊS  

CEREJA, William Roberto/MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: 
Linguagens -5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª séries.  1. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.  

SARGENTIM, Emílio. Palavras. 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª séries.  1. Ed. São 
Paulo: IBEP, 2002. 
ROSENTHAL, Marcelo. Gramática para Concursos. 4.ed.-Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2009.  
LUFT, Celso Pedro. ABC da Língua Culta. Organização e Supervisão Lya 

Luft. 1. ed. São Paulo: Globo, 2010 
NETO, Pasquale Cipro. Dicionário da Língua Portuguesa Comentado 
pelo Professor Pasquale. 1.ed.São Paulo: Gold Editora, 2009. 

NETO, Pasquale Cipro. Português com o Professor Pasquale. Volumes 1, 
2, 3 e 4. Baseado no Programa Nossa Língua Portuguesa, da TV 
Cultura. 1.ed. São Paulo: Publifolha, 1999. 



PRATES, Marilda. Encontro e Reencontros em Língua Portuguesa. 

Reflexão e Ação. 1.ed. 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª séries. 1. Ed. São Paulo: 
Moderna, 2001. 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DE CONHECIMENTOS GERAIS 
Problemas envolvendo as quatro operações;  

Regra de Três;  
Sistema de Medidas. 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Rio Grande do Sul. 

História e Geografia Mundial, do País e Estados Brasileiros.  
Principais Inventores na história da humanidade. 

Estados Físicos da Água. 
Reciclagem, Tipos de lixo (tipos de matéria-prima); 
Meio Ambiente (atitudes conscientes para sua conservação); 

Principais doenças infecciosas transmitidas por mosquitos; 
Prevenção de acidentes de trabalho; 
Noções de primeiros socorros. 

Comportamento no ambiente de trabalho; 
Organização e limpeza do local de trabalho;  

Coleta e armazenamento e tipos de recipientes; 
Materiais utilizados na limpeza em geral;  
Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de consumo 

 
LEGISLAÇÃO  

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Constantina, Lei 
Municipal nº1835, de 23 de agosto de 2002. 
  



ANEXO II - FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

 

 

CONSTANTINA/RS 
 

CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA DE CONSTANTINA 

NOME DO CANDIDATO: 

___________________________________________________________________________________

_________________________________ Nº de INSCRIÇÃO:__________________ 

 
TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 

 

(   ) 

(   )    

(   )  

(   )  

CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA 

CONTRA RESULTADO PROVA ESCRITA 

CONTRA RESULTADO FINAL 

Ref. Prova objetiva 

Nº da questão:  ________ 

Gabarito oficial: ________ 

Resposta Candidato: ___ 

 

Justificativa do candidato – Razões do Recurso 

 

 Reproduzir a quantidade necessária. Preencher em letra de forma ou digitar e 

entregar este formulário em 02 (duas) vias, uma via será devolvida como protocolo. 
 

Data: ____/____/____ 

 

 

 
                                                                                                                                     

Assinatura do candidato Assinatura do Responsável p/ 

recebimento 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

ANEXO IV – REQUERIMENTO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

  

 

 
CONCURSO PÚBLICO: _______ Município/Órgão: ______________________ 

 

Nome do candidato: __________________________________________________________ 

 

 Nº da inscrição: _______________ Cargo: ________________________________________ 

 
 

Vem REQUERER vaga especial como PESSOA COM DEFICIÊNCIA, apresentou 

LAUDO MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo): 

 

Tipo de deficiência de que é portador: ____________________________________________ 
 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID 

_________________ 

 

Nome do Médico Responsável pelo laudo: _________________________________________ 

 
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual 

passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) 

 

 

Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite 
de Prova Especial ou não, em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário) 

 

(   ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL  

 

(  ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova 

necessário)  
 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 
É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse 

requerimento. 

 

 

(Datar e assinar)  
 

 

________________________________________________ 

Assinatura 



  



ANEXO V - FORMULÁRIO DE RELAÇÃO DE TÍTULOS 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENTREGUES 

(a ser preenchida pelo candidato) 

 
 

CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA DE CONSTANTINA 

NOME DO CANDIDATO: 

__________________________________________________________________________ Nº de 

INSCRIÇÃO:__________________ 

 
 

1. Este Formulário deve ser preenchido em 2 (duas) vias. 

2. Uma via será assinada pelo responsável pelo recebimento do envelope e devolvida 

ao candidato. 

3. A outra via, preenchida e assinada pelo candidato, deve ser colocada dentro do 
envelope, junto com as respectivas cópias autenticadas dos documentos para a prova 

de títulos, o qual deve ser entregue fechado no local e no prazo indicados no Edital. 

4. Titulação: 

 
Titulação Título Pontuação Comprovante Caráter 

1 Pós 

Graduação 

20,00  Classificatório 

 
 

 

Encaminhou CÓPIA do documento comprovando alteração de nome: SIM (  )   

NÃO (  ) 

Declaro serem verdadeiras as informações aqui descritas, bem como a validade dos 
documentos encaminhados. 

_____________________________, _____ de ______________________ de  2014. 

 

____________________________________ ___________________________________ 

Nome do Candidato Assinatura do Candidato 

 


