Prefeitura Municipal de Santa Isabel
“Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão”
Paraíso da Grande São Paulo

= EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 3.1, DE 14 DE ABRIL DE 2016. =

“Retifica Edital de Processo Seletivo n.º 003, de 08 de abril de 2016”.

Pe. GABRIEL GONZAGA BINA, Prefeito Municipal de Santa Isabel, Estado
de São Paulo, usando de suas atribuições legais, torna pública a RETIFICAÇÃO DO
EDITAL de Processo Seletivo para contratação por tempo determinado de Professor
Adjunto I, e Professor de Educação Básica II – Educação Física, Artes, Inglês,
Matemática, Ciências, História, para prestar serviços junto ao município de Santa
Isabel; conforme artigo a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais
artigos do referido edital:
Art. 1º - Acrescenta ao ANEXO ÚNICO do Edital de Processo Seletivo n.º
003/2016, o Conteúdo Programático da Prova Escrita do Professor de Educação Básica
II – Educação Física:
Legislação:
Constituição

Federal/88

–

artigos

205

a

214

e

artigo

60

das

Disposições

Constitucionais Transitórias. Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 e alterações –
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal nº 8.069, de
13/07/90 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências. Lei Complementar 130 de 31 de agosto de 2009, Dispõe sobre a
reorganização do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município
de Santa Isabel e dá outras providências.
Conhecimentos Pedagógicos:
Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula:
correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel
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do educador, do educando e da sociedade. Visão interdisciplinar e transversal do
conhecimento.

Projeto

político-pedagógico:

fundamentos

para

a

orientação,

planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno,
tomando como foco o processo ensino aprendizagem. Gestão democrática e
Participação da Comunidade. Fases do desenvolvimento e da aprendizagem;
Avaliação da aprendizagem; Legislação Educacional nas esferas Municipal e Federal;
Estatuto da Criança e do Adolescente; Educação inclusiva. Desenvolvimento Infantil.
Alfabetização e letramento. Avaliação. Planejamento na Prática Educativa. Currículo.
O lúdico como instrumento de aprendizagem. Parâmetros Curriculares Nacionais.
Psicologia da aprendizagem. Projetos Pedagógicos e sequências didáticas. Mediação
da aprendizagem
Conhecimentos Específicos:
Educação do corpo e do movimento humano; Conceitos de ginástica, jogo,dança,
esporte, dentro das diversos formas em que se apresentam, quer no âmbito individual
quer no coletivo; Hábitos de vida saudável, de cooperação e de atividades coletivas;
Corporeidade/Movimento:

esquema

corporal,

lateralidade,

estrutura

espacial,

orientação espaço-temporal, coordenação motora ampla e motricidade fina, ritmo,
equilíbrio, coordenação viso-motora; Aptidão motora: Equilíbrio estático e dinâmico,
força, flexibilidade e agilidade; Atividade de locomoção: caminhada, corrida, salto,
saltito, galope, salto misto, tempo/espaço; Atividades em grupo de alta organização
social e baixa complexidade de tarefa; Jogo: jogos sensoriais, jogos de faz de conta,
jogos tradicionais, jogos de construção, jogos de cooperação e de oposição, recreação
contestes e estafetas, jogos pré-desportivos, pequenos e grandes jogos; Dança:
danças folclóricas, populares

e modernas, danças de salão, atividades rítmicas,

dramatizações e linguagem gestual, brinquedos cantados cantigas de roda; Esporte:
atletismo, handebol, basquetebol, voleibol, futebol; Ginástica: ginástica formativa,
ginástica olímpica, ginástica rítmica; Origem e evolução da Educação Física; Fisiologia
do exercício/qualidade de vida.
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Santa Isabel, 14 de abril de 2016.

Pe. GABRIEL GONZAGA BINA
Prefeito Municipal
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