ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Balneário Barra do Sul

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2018
RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL, torna público aos candidatos interessados no
Concurso Público, que nesta data, foi retificado o Edital de Concurso Público 01/2018 e seus anexos, conforme o que
estabelece a seguir:

No Edital 01/2018, Anexo 01, Cargos do Nível de Ensino Superior (Grupo Docente), onde se lê:

Cargo
Professor de Língua
Estrangeira

Nº de
Vagas

Jornada
Semanal de
Trabalho

Remuneração
Mensal

03

20 horas

R$ 1.100,28

Nº de
Vagas

Jornada
Semanal de
Trabalho

Remuneração
Mensal

03

40 horas

R$ 2.200,57

Escolaridade Mínima/Pré-requisitos
Superior em Letras

Leia-se:

Cargo
Professor de Língua
Estrangeira

Escolaridade Mínima/Pré-requisitos
Superior em Letras

No Edital 01/2018, Anexo 01, Cargos do Nível de Ensino Superior (Grupo Docente), incluem-se os cargos de
Professor de Apoio Pedagógico e Professor de Reforço Escolar, com as seguintes informações:

Cargo
Professor de Apoio
Pedagógico
Professor de Reforço
Escolar

Nº de
Vagas

Jornada
Semanal de
Trabalho

Remuneração
Mensal

01

40 horas

R$ 2.200,57

Superior em Pedagogia

02

40 horas

R$ 2.200,57

Superior em Pedagogia

Escolaridade Mínima/Pré-requisitos

No Edital 01/2018, Anexo 02, Cargos do Nível de Ensino Superior (Grupo Docente), incluem-se as descrições
dos cargos de Professor de Apoio Pedagógico e Professor de Reforço Escolar, com as seguintes informações:
Professor de Apoio Pedagógico
Criar competências e habilidades para solução dos problemas de aprendizagem; investigar o processo de aprendizagem do indivíduo visando entender à origem da dificuldade ou distúrbio apresentado através de entrevista com os pais
e/ou responsáveis; investigar as condições para que se produza a aprendizagem do conteúdo escolar, identificando os
obstáculos e os elementos facilitadores para a devida intervenção; trabalhar as questões pertinentes às relações vinculares professor-aluno e redefinir os procedimentos pedagógicos, integrando o afetivo e o cognitivo, através da aprendizagem dos conceitos, nas diferentes áreas do conhecimento; desenvolver atividades que ampliem a aprendizagem
através de atividades lúdicas, buscando a integração dos interesses, raciocínio e informações que fazem com que o
aluno atue operativamente nos diferentes níveis de escolaridade; estabelecer contatos periódicos com a equipe escolar
(coordenador, orientador e professores) e responsáveis pela criança, visando maior integração entre escola-família;
dar assistência aos professores e a outros profissionais da escola para melhoria das condições do processo ensinoaprendizagem, bem como para prevenção dos problemas de aprendizagem; construir um espaço adequado às condições de aprendizagem, elegendo a metodologia e/ou a forma de intervenção com o objetivo de facilitar a aprendizagem;
sugerir encaminhamentos por meio de relatório, para outros profissionais (psicólogo, fonoaudiólogo, neurologista, etc.)
que realizam diagnóstico especializado e exames complementares com o intuito de favorecer o desenvolvimento da
potencialização humana no processo de aquisição do saber; fornecer devolutivas por escrito para a escola, a fim de
agregar informação a vida escolar do aluno; participar de reuniões, eventos, cursos e capacitações sempre que convocado.
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Professor de Reforço Escolar
Fazer o diagnóstico com os professores de turmas a fim de levantar as dificuldades de aprendizagem; elaborar um
cronograma de atendimento, respeitando a faixa etária, a série e a especificidade da dificuldade do aluno; promover
ações específicas de reforço e recuperação dos estudos, garantindo aprendizagem efetiva; planejar as atividades de
acordo com o conteúdo ministrado em sala de aula; promover atividades diversas e trabalhar com elementos vinculados
ao cotidiano do aluno, permitindo àqueles com dificuldade de aprendizagem acompanhar o ritmo da turma; trabalhar
com atividades diversificadas, materiais concretos e jogos pedagógicos que estimulem a aprendizagem; estabelecer
abordagem dinâmica e personalizada a fim de motivar a participação, aumentando a auto estima, gerando responsabilidade, tornando prazeroso o ato de aprender; participar dos Conselhos de Classe e do Projeto Político Pedagógico
da escola; controlar a frequência dos alunos encaminhados ao serviço de Reforço Escolar; comunicar a Orientação
Escolar os alunos faltosos; sugerir encaminhamento especializado nos casos de maior relevância; participar de reuniões, eventos, cursos e capacitações sempre que convocado.

No Edital 01/2018, Anexo 03, Cargos do Nível de Ensino Superior (Grupo Docente), incluem-se os Conteúdos
Programáticos das Provas para os cargos de Professor de Apoio Pedagógico e Professor de Reforço Escolar,
com as seguintes informações:
Professor de Apoio Pedagógico
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, Cargos e
Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 1393/2018 - Plano Municipal de Educação
do Município de Balneário Barra do Sul. Projeto político-pedagógico – concepções, importância e papel. Concepções
de currículo. Concepções de avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações
Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança
e do Adolescente. Relação ensino-aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Projetos.
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Organização do tempo e espaço nas instituições de educação infantil e
ensino fundamental. As fases do desenvolvimento e sua relação com a construção da autonomia. Declaração Universal
dos Direitos Humanos. Aprendizagem e desenvolvimento humano. Gestão democrática: implicações no âmbito do
processo educacional. Mídias, comunicação e tecnologias na educação.Interdisciplinaridade e transversalidade. Ler e
escrever: compromisso de todas as áreas do conhecimento e componentes curriculares. O trabalho com os gêneros
textuais no âmbito das práticas curriculares. Planejamento docente: dinâmica e processos.
Professor de Reforço Escolar
Lei Orgânica do Município de Balneário Barra do Sul. Lei Complementar nº 46/2017 – Plano de Carreiras, Cargos e
Vencimentos dos Servidores do Município de Balneário Barra do Sul. Lei nº 1393/2018 - Plano Municipal de Educação
do Município de Balneário Barra do Sul. Projeto político-pedagógico – concepções, importância e papel. Concepções
de currículo. Concepções de avaliação. Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB. Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações
Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. Educação Especial. Estatuto da Criança
e do Adolescente. Relação ensino-aprendizagem. Elementos que constituem o Planejamento. Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica. Planejamento, seleção e organização de conteúdos. Pedagogia de Projetos.
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. A educação infantil e a articulação com o ensino fundamental. A Educação
Infantil e a construção da leitura e da escrita. As brincadeiras, as interações e as linguagens na educação infantil. As
rotinas na educação infantil. A organização dos tempos e espaços na educação infantil. Didática e Metodologia da
alfabetização e do letramento: Alfabetização na Língua Portuguesa: Concepções de Alfabetização: currículo no ciclo
da alfabetização; avaliação da alfabetização; inclusão como princípio fundamental do processo de alfabetização.
Alfabetização na Perspectiva do Letramento; Aprendizagem e apropriação do Sistema de Escrita alfabética; Gêneros
textuais; Projetos de Ensino e Sequências Didáticas; A sala de aula como ambiente alfabetizador; Direitos de
Aprendizagem da Língua Portuguesa; Avaliação no Bloco de Alfabetização e Letramento. Alfabetização Matemática:
O ensino de Matemática no Bloco de Alfabetização e letramento; direitos e objetivos de aprendizagem da matemática;
Papéis do brincar e do jogar na Alfabetização Matemática; A sala de aula como um espaço alfabetizador em
Matemática; Quantificação, registros e agrupamentos; Construção do Sistema de Numeração decimal; Operações na
resolução de problemas; Geometria; Grandezas e medidas; Educação estatística. Conceito e aplicação da
contextualização de conteúdos. Produção de textos nas turmas de 4ª e 5ª anos. Conceitos Metodológicos Específicos
do Ensino dos Componentes Curriculares: Português, Matemática, Ciências, História, Geografia e Ensino Religioso.
[Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de
questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação
do Edital.]
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Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, sendo o Edital, consolidado com as alterações decorrentes desta
Retificação.

Balneário Barra do Sul-SC, 30 de outubro de 2018.

Ademar Henrique Borges
Prefeito Municipal
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