PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
EDITAL 03/2013 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR PRAZO DETERMINADO
ATÉ 31/12/2013.
O Secretário Municipal da Educação, no uso das atribuições que lhe confere a Lei, torna pública a abertura de inscrição de
candidatos, para participação em PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO, em regime da CLT –
Consolidação das Leis Trabalhistas, para as funções de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Primeira Infância, Inspetor de
Alunos, Merendeira, Porteiro, Professor Nível I – Educação Infantil, Professor Nível I – Ensino Fundamental, Professor de
Artes, Professor de Biologia, Professor de Educação Física, Professor de Filosofia, Professor de Física, Professor de
Informática, Professor de Inglês, Professor de Matemática, Professor de Música, Professor de Português, Professor
Especialista em Educação Especial, Servente Provedor e Vigia, de acordo com as instruções que seguem.
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.
A seleção pública tem o objetivo de preencher as funções públicas especificadas no Anexo I, de acordo com o
estabelecido, onde consta a escolaridade exigida, a carga horária de trabalho, o número de vagas e o salário, de acordo com
cada função.
2.
O contrato de trabalho terá duração até 31/12/2013, podendo ser prorrogado por até 06 (seis) meses.
3.
O período de validade deste Processo Seletivo não gera obrigatoriedade para a Prefeitura de São Caetano do Sul de
aproveitar, neste período, todos os candidatos classificados.
II – DAS INSCRIÇÕES
4.
A retirada e entrega das fichas de inscrição, devidamente preenchidas, será no período de 22 a 24 de julho de 2013,
no CECAPE – Rua Tapajós, 300 – Bairro Barcelona, no horário das 9h às 12h e das 13h às 17h.
5.
As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo aos
executores o direito de excluir deste Processo Seletivo aquele que preenchê-la com dados incorretos ou rasurados, bem
como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente, sob pena de praticar o
crime previsto no artigo 299, do Código Penal, além da responsabilidade civil pelos eventuais prejuízos que causou ou vierem
a causar à Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul.
6.
O candidato ao se inscrever estará declarando, sob as penas da Lei, satisfazer as seguintes condições:
a) estar de acordo com os termos do presente Edital;
b) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal e
demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;
c) estar em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
d) estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data do encerramento das inscrições;
f) quando do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar;
g) não ter sido, quando do exercício do emprego, emprego ou função pública, demitido por justa causa ou a bem do
serviço público.
7.
No ato da inscrição NÃO serão solicitados comprovantes dos pré-requisitos contidos no Anexo I do presente Edital, e
das exigências contidas no item 11 deste capítulo. No entanto, será automaticamente eliminado, do cadastro de candidatos
inscritos e habilitados, o candidato que não os apresentar na data da convocação para apresentação dos documentos para
admissão, sendo declarada nula a sua inscrição e todos os atos dela decorrentes.
8.
Será permitido ao candidato inscrever-se somente em um cargo.

III – DAS AVALIAÇÕES
9.
As provas serão realizadas no dia 27/07/13 (Sábado).
10.
Os locais e horários das provas serão disponibilizados para consulta no dia 26/07/13, no site da Prefeitura de São
Caetano do Sul – www.saocaetanodosul.sp.gov.br.
10.1
É de responsabilidade do candidato a obtenção de informações referentes à realização da prova.
11.
Não serão admitidas solicitações, anteriores ou posteriores, de aplicação da prova em local, dia e horário fora do
preestabelecido.
12.
Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de Cédula Oficial de Identidade ou de
Carteira de Trabalho e Previdência Social original, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. O documento deve estar
em perfeito estado de conservação, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.
13.
Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo menos 30 (trinta) minutos antes da hora marcada,
munidos do documento de identificação, caneta azul ou preta, lápis e borracha.

14.

Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido ou em local diferente do designado;
b) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade exigido;
d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal ou antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do
início das provas;
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos ou
calculadora;
f) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação;
g) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
h) não devolver integralmente o material recebido, exceto a Folha de respostas Intermediária.
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
j) agir com descortesia em relação aos examinadores e seus auxiliares ou autoridades presentes.

IV – DOS RESULTADOS
15.
A nota de cada candidato será atribuída de acordo com o número de acertos na Prova Objetiva.
16.
Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota.
17.
Na hipótese de igualdade de nota, será classificado o candidato que tiver maior idade.
18.
Os resultados finais serão divulgados no Jornal ABC Repórter e no site da Prefeitura de São Caetano do Sul –
www.saocaetanodosul.sp.gov.br – conforme cronograma anexo.
V – DOS RECURSOS
19.

Será admitido recurso quanto:
a) Às questões da prova;
b) À aplicação da prova;
c) Aos resultados finais preliminares.
20.
Os recursos deverão ser interpostos no dia 02/08/13, das 9h às 17h, na Secretaria de Educação – Rua Alegre, 497 –
Bairro Barcelona – São Caetano do Sul.
21.
O recurso deverá conter as seguintes especificações:
a) nome do candidato;
b) número de inscrição;
c) número do documento de identidade;
d) nome da função para a qual se inscreveu;
e) número do edital do Processo Seletivo;
f) endereço completo;
g) a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso;
h) local, data e assinatura do candidato.
22.
O recurso interposto fora da respectiva data serão considerados indeferidos, sendo considerada, para tanto, a data
de sua protocolização no local especificado no item 20.
23.
A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não
caberão recursos adicionais.
VI – CRONOGRAMA PREVISTO

EVENTO
Retirada e entrega das fichas de inscrição
Realização da Prova Objetiva
Publicação do Resultado Final Preliminar
Interposição de Recurso referente ao Resultado Final Preliminar
Publicação do Resultado Final Definitivo

PEÍODO/DATA
22 a 24/07
27/07
01/08
02/08
03/08

Anexo I
Tabela de Funções, Vagas e Salários

Carga Horária

N° de
Vagas

Salário*

Ensino Médio Completo

44 horas / semanais

30

R$ 1.433,25

Auxiliar de Primeira Infância

Ensino Médio Completo

33 horas / semanais

118

R$ 1.433,25

Inspetor de alunos

Ensino Médio Completo

44 horas / semanais

18

R$ 1.433,25

Merendeira

Ensino Fundamental Completo

36 horas / semanais

32

R$ 1.433,25

Porteiro

Ensino Fundamental Completo

44 horas / semanais

05

R$ 1.433,25

horas/aulas

19

R$ 8,38
hora/aula

horas/aulas

07

R$ 8,38
hora/aula

Funções

Escolaridade

Auxiliar Administrativo

Professor Nível I – Educação
Infantil

Professor Nível I – Ensino
Fundamental

Habilitação
Profissional
para
o
Magistério, correspondente ao Ensino
Médio com habilitação para Educação
Infantil; ou
Nível Universitário com Licenciatura
Plena em Pedagogia com habilitação
para Educação Infantil
Habilitação
profissional
para
o
Magistério, correspondente ao Ensino
Médio; ou
Nível Universitário com Licenciatura
Plena em Pedagogia com habilitação
para os anos iniciais do Ensino
Fundamental; ou
Curso Normal Superior com Habilitação
em Magistério das séries iniciais do
Ensino Fundamental

Professor Nível II – Artes

Nível Universitário com Licenciatura
Plena em Arte

horas/aulas

04

R$ 9,20
hora/aula

Professor Nível II – Biologia

Nível Universitário com Licenciatura
Plena em Biologia

horas/aulas

02

R$ 9,20
hora/aula

Professor Nível II –
Educação Física

Nível Universitário com Licenciatura
Plena em Educação Física

horas/aulas

02

R$ 9,20
hora/aula

Professor Nível II – Filosofia

Nível Universitário com Licenciatura
Plena em Filosofia

horas/aulas

02

R$ 9,20
hora/aula

Professor Nível II – Física

Nível Universitário com Licenciatura
Plena em Física

horas/aulas

02

R$ 9,20
hora/aula

Professor Nível II –
Informática

Nível Universitário com Licenciatura
Plena na área

horas/aulas

01

R$ 9,20
hora/aula

Professor Nível II – Inglês

Nível Universitário – Graduação em
Letras com Licenciatura Plena em Língua
Inglesa

horas/aulas

06

R$ 9,20
hora/aula

Professor Nível II –
Matemática

Professor Nível II – Música

Professor Nível II –
Português

Professor Especialista em
Educação Especial

Nível Universitário com Licenciatura
Plena em Matemática
Nível Universitário com Licenciatura
Plena em Música ou Licenciatura Plena
em Educação Física com Especialização
(Pós-Graduação)
em
Música
ou
Licenciatura Plena em Arte com
Especialização (Pós-Graduação) em
Música
Nível Universitário – Graduação em
Letras com Licenciatura Plena em Língua
Portuguesa
Licenciatura Plena em Pedagogia com
habilitação em Educação Especial ou
Licenciatura Plena em Pedagogia com
Especialização (Latu Senso) em Educação
Especial ou com Especialização em
Inclusão
Educacional
ou
com
Especialização AEE – Atendimento
Educacional
Especializado
ou
Licenciatura Plena em Pedagogia com
Habilitação em alguma área da
deficiência como surdez, surdocegueira,
deficiência visual, deficiência física,
intelectual/mental

horas/aulas

06

R$ 9,20
hora/aula

horas/aulas

01

R$ 9,20
hora/aula

horas/aulas

06

R$ 9,20

horas/aulas

04

R$ 9,20
hora/aula

Servente Provedor

Ensino Fundamental Completo

44 horas/
semanais

30

R$ 1.433,25

Vigia

Ensino Fundamental Completo

44 horas/
semanais

20

R$ 1.433,25

* Salário já estão inclusos Salário Base, Vale Transporte e Cesta Básica.

Anexo II
Descrição Básica das Funções
Auxiliar Administrativo
Executar trabalhos administrativos de elaboração e redação de documentos, relatórios, ofícios, memorandos etc. Realizar
conferência e controle de documentos. Realizar cálculos, elaborar tabelas e gráficos. Dar suporte administrativo ao superior
imediato. Executar serviços de atendimento e orientação ao público. Executar trabalhos de digitação, recepção, coleta,
expedição, distribuição, organização e arquivamento de documentos. Realizar atendimento telefônico em geral. Efetuar o
controle de tramitação de processos. Transmitir documentos via fax.
Desenvolver pesquisa doutrinária e jurisprudencial. Efetuar acompanhamento processual judicial. Elaborar minutas de ofícios
diversos, supervisionados pela coordenadoria. Fazer análise e manifestação em processos administrativos, supervisionado
pela coordenadoria. Controlar entradas e saídas de processos. Controlar estoque de material de consumo da unidade.
Providenciar pedido de Compra de material de consumo. Requisitar material de consumo. Abastecer o serviço de reprografia
e a copa com o material de consumo necessário. Programar o serviço de "motoboy". Fazer o arquivamento dos documentos
da área. Efetuar o controle de tramitação de processos. Efetuar serviços de entrega e recebimento de documentos internos.
Receber, conferir, organizar e controlar a guarda e entrega de materiais, insumos e equipamentos, preenchendo os
formulários próprios. Separar e providenciar a saída de materiais. Fazer a projeção de consumo: estoques mínimos e
máximos. Promover o controle e organização do estoque. Controlar a entrada de notas fiscais, requisições e devoluções.
Providenciar a emissão de solicitação de compra. Efetuar descrição detalhada de materiais. Fazer estimativa de custo.
Promover controles informatizados. Organizar relatório de recebimentos. Providenciar a solicitação de materiais, contratos.
Manter a limpeza e arrumação da área. Fazer o controle de qualidade e análise de amostras. Proceder periodicamente ao
inventário dos itens em estoque. Recepcionar e atender os usuários / fornecedores. Emitir e enviar despachos / informações
e documentos em geral. Preparar requisições e correspondências internas. Manter a organização dos arquivos e
almoxarifados sob sua responsabilidade. Participar em estudos de modificações de rotinas, normas, regulamentos e práticas
de trabalho. Executar outras atividades correlatas.

Auxiliar de Primeira Infância
Cuidar de bebês e crianças, a partir de objetivos estabelecidos pela instituição especializada ou pelo responsável direto,
zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida.
Desenvolver atividades que estimulem a aquisição de hábitos de higiene e saúde. Executar, orientar, acompanhar e
complementar a higiene das crianças após defecação e micção. Desenvolver, estimular e orientar o desenvolvimento de
atividades ao ar livre, atividades externas ou passeios (desde que autorizadas pela Diretora). Acompanhar, orientar e
completar o banho, a escovação de dentes, a troca de roupas, estimulando para que, gradativamente, as crianças
conquistem autonomia e passem a realizar essas atividades sozinhas. Acompanhar o sono/repouso das crianças durante todo
o período. Oferecer, acompanhar e cuidar da alimentação da criança, de acordo com as orientações. Incentivar a criança a
alimentar-se sozinha, estimulando sua autonomia. Zelar pelo uso adequado do espaço, dos materiais e brinquedos. Organizar
com as crianças, a sala e os materiais necessários para o desenvolvimento das atividades. Manter, através de relatórios, a
equipe técnica informada de todo o trabalho em desenvolvimento no grupo de crianças. Facilitar o desenvolvimento integral
da criança nos seus diversos aspectos e dimensões, por meio de ações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens
organizadas, estabelecendo uma relação segura, estável e afetiva que contribua para sua formação social, emocional e física,
e também para a construção de uma autoimagem positiva e saudável. Executar outras atividades correlatas.
Inspetor de Alunos
Atender aos professores, em aula, nas solicitações de material escolar e nos problemas disciplinares ou de assistência aos
alunos. Colaborar na divulgação de avisos e instruções de interesse da administração da escola. Colaborar na execução de
atividades cívicas, sociais e culturais da escola e trabalhos curriculares complementares da classe. Controlar a movimentação
dos alunos no recinto da escola e em suas imediações orientando-os quanto às normas de comportamento. Executar outras
tarefas auxiliares relacionadas com o apoio administrativo e técnico-pedagógico que lhe forem atribuídas pela direção.
Informar a Direção da Escola sobre a conduta dos alunos e comunicar ocorrências. Comunicar a Direção e auxiliar nas
providências no atendimento aos alunos em caso de enfermidade ou acidente. Atender as solicitações dos professores,
responsabilizando-se pela disciplina da classe quando da ausência dos mesmos, a fim de colaborar no processo educativo.
Auxiliar no atendimento e organização dos alunos, nos horários de entrada, recreio e saída. Auxiliar nas tarefas de portaria,
visando qualidade no atendimento ao público. Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando
suas tarefas com eficiência, zelo e presteza. Manter atitude de cordialidade, boa vontade, conduta compatível com a
moralidade, firmeza no cumprimento de suas obrigações, bom senso e espírito colaborativo.
Merendeira
Receber e conferir merendas, frutas e outros tipos de alimentos a serem distribuídos aos alunos, verificando a quantidade e
qualidade, confrontando o solicitado e o efetivamente recebido, providenciando acertos e controles. Monitorar a
temperatura dos alimentos e preparações, anotando em impresso próprio. Preparar a merenda prevista no cardápio,
cozinhar alimentos, utilizando ingredientes disponíveis, seguindo as orientações da supervisão de alimentação escolar.
Distribuir a merenda, higienizando previamente o local, talheres, pratos e demais utensílios em locais apropriados, dosando a
quantidade distribuída a cada aluno. Controlar estoque de gêneros alimentícios, data de validade e acondicionamento
correto dos alimentos. Zelar pela higiene da cozinha e do refeitório, lavando as panelas, fogão, caldeirões e os demais
utensílios na distribuição da merenda, bem como as dependências da cozinha e local onde foi servida a refeição. Registrar
em formulário apropriado, o tipo e quantidade de refeições, bem como o número de crianças servidas. Enviar a SAE, para
controle. Executar outras tarefas afins e correlatas, segundo designação da SAE.
Porteiro
Exercer vigilância diurna e noturna nas diversas dependências, bem como controlar entrada e saída de pessoas e viaturas das
dependências da repartição. Executar serviços de arrumação de salas, quartos e gabinetes e pequenos reparos. Executar
serviços externos. Desempenhar outras tarefas semelhantes.
Professor Nível I – Educação Infantil
Professor Nível I – Ensino Fundamental
Professor Nível II – Artes
Professor Nível II – Biologia
Professor Nível II – Educação Física
Professor Nível II – Filosofia

Professor Nível II – Física
Professor Nível II – Informática
Professor Nível II – Inglês
Professor Nível II – Matemática
Professor Nível II – Música
Professor Nível II – Português

Organizar os programas de cursos e disciplinas. Ministrar aulas em conformidade com as diretrizes educacionais e com a
clientela, respeitando as diferentes faixas etárias, definindo o Plano de Ensino em conjunto com a equipe da escola.
Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, construída em conjunto com a equipe escolar. Elaborar e cumprir
o Plano de Ensino, segundo os indicadores de desempenho escolar, da proposta pedagógica da escola e das diretrizes
definidas pelos órgãos competentes. Preparar aulas de forma a selecionar, em diversas fontes, o conteúdo estabelecido no
plano de ensino, favorecendo a integração teoria e prática. Ministrar aulas teóricas e práticas, individuais ou coletivas, em

sala de aula ou laboratórios, utilizando metodologias de ensino diferenciadas que possibilitem abordagens interdisciplinares
e contextualizadas e utilizando adequadamente os ambientes e materiais pedagógicos, equipamentos e recursos
tecnológicos a serviço da aprendizagem. Avaliar os alunos, levando em conta o progresso do desempenho escolar, buscando
continuamente sanar as lacunas da aprendizagem através de processos de reforço e de recuperação que promovam avanços
significativos na aprendizagem. Participar de reuniões pedagógicas e administrativas com a Coordenação de Área,
colaborando na elaboração do projeto pedagógico e na discussão das diretrizes a serem adotadas na escola, bem como de
atividades extracurriculares pertinentes ao trabalho docente e efetuar registros burocráticos relativos à escola, tais como
frequência e notas dos alunos, registro da matéria dada e outros. Propor e organizar eventos acadêmicos e atividades sociais,
culturais e pedagógicas, bem como espetáculos com a apresentação dos alunos, tratando de todos os aspectos técnicos
juntamente com o Coordenador de Eventos. Executar outras atividades correlatas na sua área de atuação.
Professor Especialista em Educação Especial
Atuar na Educação Básica Municipal, junto à equipe pedagógica, docentes e comunidade escolar, assessorando e orientando
as ações e práticas educacionais inclusivas. Identificar as necessidades educacionais especiais para definir, implantar, liderar
e apoiar a implantação de estratégias de flexibilização, adaptação curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e práticas
alternativas, adequados ao atendimento das mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo o professor da classe
comum nas práticas que são necessárias para promover a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais.
Atuar no AEE – Atendimento Educacional Especializado em sala de recursos, de forma a identificar, elaborar, produzir e
organizar os serviços e recursos oferecidos. Elaborar, executar e acompanhar o plano de atendimento, considerando a
funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade no ensino regular. Ensinar a usar a tecnologia
assistiva de forma a ampliar as habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação dos alunos nas
atividades escolares. Atuar de forma articulada com os educadores da sala comum e com outras áreas e serviços, visando a
eficiência na prestação dos serviços públicos. Executar outras atividades correlatas às acima descritas a critério da supervisão
imediata.
Servente Provedor
Efetuar a limpeza do prédio, pátios, salas, banheiros, vestiários e outros locais, varrendo e limpando os recintos e acessórios
dos mesmos, lavando vidraças e instalações, arrumando armários e estantes. Executar a higienização e desinfecção em salas,
móveis, objetos e outros equipamentos. Coletar e acondicionar o lixo. Prestar, excepcionalmente, serviços de mensageiro.
Executar outras tarefas relacionadas com sua área de atuação.
Vigia
Zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância de edifícios públicos, percorrendo-os sistematicamente e
inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades.
Controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados. Fazer manutenções
simples nos locais de trabalho.
Anexo III
Conteúdo Programático

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Primeira
Infância

CB – PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Ortografia. Divisão silábica.
Pontuação. Adjetivos e substantivos (flexão). Verbos (tempos, modos e vozes). Pronome
(emprego e colocação). Crase. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.
Estrutura e formação das palavras. Sintaxe: termos essenciais, integrantes e acessórios da
oração. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos.
MATEMÁTICA: Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais: operações e
problemas. Equações de 1º e 2º graus e sistemas: resolução de problemas. Razão e
proporção e números proporcionais. Regra de 3 simples e composta. Porcentagem e juro
simples e composto. Teoria dos conjuntos. Probabilidade. Medidas de comprimento,
superfície, volume e massa. Medida de tempo. Sistema monetário brasileiro.
Questões Básicas de Informática (Plataforma Windows – Word, Excel e Power Point).
CB – PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Ortografia oficial, pontuação, divisão silábica,
acentuação. Gênero (masculino/feminino), número (singular/plural), grau dos substantivos e
adjetivos, concordância entre adjetivos e substantivos. Sinônimos e antônimos. Verbos
(conjugação), concordância verbal. MATEMÁTICA: Conjunto dos números naturais, inteiros,
racionais e reais: operação e problemas. Equações de 1º grau e sistemas: resolução e
problemas. Razão, proporção e números proporcionais. Regra de 3 simples. Porcentagem e
juros simples. Medidas de comprimento, superfície, volume e massa. Medida de tempo.

Sistema monetário brasileiro (dinheiro).
CE – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
PS – Questões que simulam a rotina diária do trabalho.

Inspetor de alunos

Merendeira

Porteiro

CB – PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Ortografia oficial, pontuação, divisão silábica,
acentuação. Gênero (masculino/feminino), número (singular/plural), grau dos substantivos e
adjetivos, concordância entre adjetivos e substantivos. Sinônimos e antônimos. Verbos
(conjugação), concordância verbal. MATEMÁTICA: Conjunto dos números naturais, inteiros,
racionais e reais: operação e problemas. Equações de 1º grau e sistemas: resolução e
problemas. Razão, proporção e números proporcionais. Regra de 3 simples. Porcentagem e
juros simples. Medidas de comprimento, superfície, volume e massa. Medida de tempo.
Sistema monetário brasileiro (dinheiro).
CE – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
PS – Questões que simulam a rotina diária do trabalho.
CB – PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Ortografia oficial, pontuação, divisão silábica,
acentuação. Gênero (masculino/feminino), número (singular/plural), grau dos substantivos e
adjetivos, concordância entre adjetivos e substantivos. Sinônimos e antônimos. Verbos
(conjugação), concordância verbal. MATEMÁTICA: Operações com números naturais e
fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas envolvendo as quatro
operações. Medidas de comprimento, superfície, volume e massa. Medida de tempo.
Sistema monetário brasileiro (dinheiro).
PS - Questões que simulam a rotina diária do trabalho.
CB - PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Ortografia oficial, pontuação, divisão silábica,
acentuação. Gênero (masculino/feminino), número (singular/plural), grau dos substantivos e
adjetivos, concordância entre adjetivos e substantivos. Sinônimos e antônimos. Verbos
(conjugação), concordância verbal. MATEMÁTICA: Operações com números naturais e
fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas envolvendo as quatro
operações. Medidas de comprimento, superfície, volume e massa. Medida de tempo.
Sistema monetário brasileiro (dinheiro).

PROFESSORES
PARTE COMUM PARA TODOS OS PROFESSORES
Tecnologia da Informação e Comunicação
Uso de correio eletrônico, preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Uso de pastas, diretórios, arquivos e
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas. Uso dos menus, programas e aplicativos.
Interação com o conjunto de aplicativos Microsoft Office e de outros Sistemas Operacionais. Navegação na Internet,
conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas. As tecnologias da Informação e da Comunicação no contexto escolar.
Conhecimentos Pedagógicos
Unidade entre educar e cuidar na educação básica. Valorização de todas as linguagens infantis. Os diferentes ritmos na
construção do conhecimento. Integração escola, família e comunidade. O papel do professor no mundo atual. As tecnologias
da informação e da comunicação no contexto escolar. Educação Inclusiva.
Conhecimentos Básicos
PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Ortografia oficial, pontuação, divisão silábica, acentuação. Gênero
(masculino/feminino), número (singular/plural), grau dos substantivos e adjetivos, concordância entre adjetivos e
substantivos. Sinônimos e antônimos. Verbos (conjugação), concordância verbal. MATEMÁTICA: Conjunto dos números
naturais, inteiros, racionais e reais: operação e problemas. Equações de 1º grau e sistemas: resolução e problemas. Razão,
proporção e números proporcionais. Regra de 3 simples. Porcentagem e juros simples. Medidas de comprimento, superfície,
volume e massa. Medida de tempo. Sistema monetário brasileiro (dinheiro).

Professor Nível I – Educação
Infantil

Professor Nível I – Ensino
Fundamental

Professor Nível II – Artes

Professor Nível II – Biologia

CE - Visão histórica da educação infantil no Brasil. Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (3 volumes). Concepção de educação infantil, de infância e de criança. O
imaginário infantil. O professor de educação infantil – Perfil. Desenvolvimento infantil –
físico, afetivo, cognitivo e social. Relação entre o cuidar e o educar. A construção do
raciocínio matemático. Pensamento e linguagem - leitura e escrita – letramento. A
instituição e o projeto educativo. O brincar e o brinquedo. Construção das diferentes
linguagens pelas crianças: movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita,
natureza e ambiente e matemática. O jogo como recurso privilegiado. Avaliação do processo
educativo na educação infantil.
CE - A instituição e o projeto educativo. Reflexões sobre prática pedagógica: a organização
do espaço e do tempo: o ambiente alfabetizador. A criança: o desenvolvimento da
identidade e da autonomia; os jogos e as brincadeiras no desenvolvimento da imaginação e
da criatividade. A linguagem oral e escrita: ideias e práticas correntes. Reflexões sobre a
prática pedagógica nas diversas áreas de ensino. Alfabetização e letramento: diferenças
conceituais; psicogênese da língua escrita; a mediação do professor no processo de
construção da escrita. Prática de linguagem oral, leitura e produção de texto. Conceito de
texto. Concepções sobre a avaliação do desempenho do aluno. A matemática no cotidiano e
nas práticas escolares. Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental (10 volumes).
CE - Artes Cênicas: história das artes cênicas; teoria e prática; teatro e jogo. Artes Plásticas:
história geral das artes; história e ensino da artes no Brasil; teoria da arte: arte como
produção, conhecimento e expressão; a obra de arte e sua recepção. Artes Visuais:
elementos de visualidade e suas relações; comunicação na contemporaneidade. Música:
aspectos históricos da música ocidental; elementos estruturais da linguagem musical;
tendências educacionais quanto ao ensino da música na sala de aula; visão interdisciplinar do
conhecimento musical. Dança: história da dança; papel da dança na educação; estrutura e
funcionamento do corpo para a dança. Proposta Triangular: fazer, apreciar, contextualizar.
As danças como manifestações culturais. PCN.
Classificação dos seres vivos: critérios taxonômicos e filogenéticos. Sistemas biológicos:
anatomia, morfologia, fisiologia. Mecanismos de desenvolvimento embriológico.
Mecanismos celulares biofísicos e bioquímicos. Teorias evolutivas. Transmissão das
características hereditárias. Dinâmica dos ecossistemas: relações entre os seres vivos e a
interdependência com o ambiente. Organismos Geneticamente Modificados. PCN.

Professor Nível II –
Educação Física

CE - Jogos Cooperativos - Uma pedagogia para o esporte: Origem, evolução, primeiros
movimentos, história no mundo e no Brasil, conceito, características, visão e princípios
socioeducativos da cooperação. Pedagogia do esporte, o pedagogo do esporte, consciência
da cooperação no esporte, ensinagem cooperativa do esporte, categorias dos jogos
cooperativos. A educação física no projeto político pedagógico: Contexto do componente
curricular, a educação física enquanto linguagem, o processo ensino aprendizagem na EF. O
esporte na escola: A sociabilização do jogo e do desporto, aprendizagem social no ensino dos
desportos nas escolas, jogo ou esporte, metodologia do ensino dos jogos esportivos.
Princípios da atividade física: Individualidade biológica, da sobrecarga crescente, da
especificidade, continuidade, reversibilidade. Conteúdos de orientação didático-pedagógica.
Habilidades motoras e desenvolvimento. Atividade e aptidão física. Saúde e qualidade de
vida. O desenvolvimento dos conteúdos. PCN.

Professor Nível II – Filosofia

CE - Metodologia do Ensino da Filosofia. Proposta Curricular de Filosofia. O ensino de
Filosofia para a formação humana. Dimensões comunicativas no ensino de Filosofia. Filosofia
aplicada à educação fundamental. Conhecimento de Filosofia. PCN.

Professor Nível II – Física

CE - INSTRUMENTOS DE MEDIDAS: Uso, aferição, calibração, ajustes iniciais e leitura de:
micrômetros, paquímetros, cronômetros, multímetros, gaussímetros, osciloscópios,
luxímetros, barômetros, dinamômetros, termômetros, termopares, redes de difração,
trenas. INSTRUMENTOS ANALÓGICOS E DIGITAIS: Uso, aferição, calibração, ajustes iniciais e
leitura de: fontes de tensão e correntes c.c e a.c, fontes luminosas comuns e
espectroscópicas, fontes especiais de alta tensão c.c, fontes especiais de altas correntes c.c,
geradores de sinais, amplificadores, galvanômetros de tangente. COMPONENTES ELÉTRICOS/
ELETRÔNICOS (NOÇÕES BÁSICAS): Usos e propriedades de: diodos, triodos, resistores

ôhmicos e não-ôhmicos, PTC, VDR, transistores e processadores digitais. INSTRUMENTOS
ÓPTICOS: Usos e propriedades de: microscópios, telescópios, espectrômetros,
interferômetros, refratômetros, lasers. ESPELHOS E LENTES: Usos, tipos e propriedades de:
espelhos, lentes, formação de imagem, redes de difração, prismas, polarizadores. OUTROS
EQUIPAMENTOS: Uso de: calorímetros, polarizadores, prismas, lentes, espelhos, geradores
de áudio, Ponte de Wheatstone. NOÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO. OPERAÇÕES
COM MEDIDAS: Erros e propagação de erros. PCN.

Professor Nível II –
Informática

CE – Arquitetura geral dos computadores. Sistemas de numeração. Conversões de base.
Tipos de arquivos. Tipos de chaves. Conceito de banco de dados. Noções básicas de redes.
Manutenção e montagem de computadores. Instalação de sistemas operacionais. Práticas
com o sistema operacional Windows. Práticas com o editor de textos. Prática com planilha
Excel. Prática do editor visual Power Point. Lógica de programação. Estrutura e organização
da informação. Regras de processamento de arquivos. Fluxograma de dados do sistema e
diagrama de bloco de dados: simbologias. Como o computador executa as tarefas. Lógica de
programação. Introdução a algoritmos. Lógica linear, modular e estruturada. Tipos de redes
de computadores. Instalação Windows NT 4.0 Server. Instalação Windows 2000 Server.
Instalação Linux. PCN.

Professor Nível II – Inglês

CE - English Language. Language as communication: language system: phonology,
morphology, syntax. Teacher development and teaching practice: objectives in teaching
English as a foreign language: methods, approaches, techniques and resourecs; the four
skills: reading, speaking, listening, writing. Evaluating, selecting and producing materials.
PCN.

Professor Nível II –
Matemática

CE - Números e operações: resolução de situações-problema, compreendendo diferentes
significados das operações, envolvendo números naturais, inteiros, racionais e irracionais;
obtenção de expressões equivalentes a uma expressão algébrica por meio de fatorações e
simplificações; tradução de situações-problema por equações ou inequações do 1º e 2º
graus, discutindo o significado das raízes encontradas em confronto com a situação
proposta; uso de funções para descrever a interdependência de duas grandezas em
situações concretas; identificação de gráficos que representam funções reais, analisando
suas propriedades (crescimento e decrescimento, zeros, etc); resolução de situaçõesproblema envolvendo funções polinomiais do 1º e do 2º graus; resolução de situaçõesproblema que envolvem porcentagem e juros. Espaço e forma: interpretação, a partir de
situações-problema (leitura de plantas, croquis, mapas), da posição de pontos e de seus
deslocamentos no plano, pelo estudo das representações em um sistema de coordenadas
cartesianas; classificação de figuras tridimensionais e bidimensionais, segundo critérios
diversos, como: corpos redondos e poliedros; poliedros regulares e não regulares, prismas,
pirâmides e outros poliedros; círculos, polígonos e outras figuras; número de lados dos
polígonos; eixos de simetria de um polígono; paralelismo de lados, medidas de ângulos e de
lados; análise em prismas e pirâmides da posição relativa de duas arestas (paralelas,
perpendiculares, reversas) e de duas faces (concorrentes, paralelas, perpendiculares);
identificação de ângulos congruentes, complementares e suplementares em feixes de retas
paralelas cortadas por retas transversais; determinação da soma dos ângulos internos de um
polígono convexo qualquer; resolução de situações envolvendo congruência e/ou
semelhança de triângulos; aplicação do teorema de Tales e do teorema de Pitágoras.
Medidas: resolução de situações-problema envolvendo grandezas (capacidade, tempo,
massa, temperatura) e as respectivas unidades de medida, fazendo conversões adequadas
para efetuar cálculos e expressar resultados; cálculo da área de superfícies planas; cálculo da
área da superfície total de alguns sólidos geométricos (prismas e cilindros); cálculo do
volume de alguns prismas retos e composições destes; estabelecimento da relação entre a
medida da diagonal e a medida do lado de um quadrado e a relação entre as medidas do
perímetro e do diâmetro de um círculo. Tratamento da informação: leitura e interpretação
de dados expressos em gráficos de colunas, de setores, histogramas e polígonos de
frequência; obtenção das medidas de tendência central de uma pesquisa (média, moda e
mediana), compreendendo seus significados para fazer inferências; construção do espaço
amostral, utilizando o princípio multiplicativo e a indicação da probabilidade de um evento
por meio de uma razão. Objetivos e seleção de conteúdos da Matemática no Ensino
Fundamental. Aprender e ensinar Matemática no Ensino Fundamental: o professor e o saber
matemático; o aluno e o saber matemático; as relações professor/aluno e aluno/aluno. A
resolução de problemas e o ensino-aprendizagem de Matemática. Avaliação em Matemática.
Meios para ensinar e aprender Matemática no Ensino Fundamental: possibilidades da

história da Matemática; jogos nas aulas de Matemática; o uso das calculadoras. PCN.

Professor Nível II – Música

CE - Metodologias de musicalização: principais correntes do séc. XX e discussão atual;
principais correntes surgidas no Brasil; músicas folclóricas, étnicas e populares e sua
utilização em sala de aula; prática instrumental e canto coral na escola regular; noções
básicas de técnica vocal infantil e juvenil; novas tecnologias da informação e da comunicação
e sua utilização na educação musical. História da música: da Antiguidade Clássica ao séc. XXI;
principais movimentos da música popular nos séculos XX e XXI; história da música no Brasil,
do descobrimento aos dias atuais; história da música popular brasileira. Leitura e escrita da
música: a grafia musical tradicional e as propostas surgidas no século XX; notações rítmicas,
melódicas e harmônicas; claves, escalas, intervalos, acordes, encadeamentos harmônicos,
harmonia vocal e instrumental, polifonia, arranjo para conjuntos musicais escolares.
Conjuntos instrumentais e vocais: principais tipos de conjuntos e suas características;
instrumentos da orquestra e da música popular. PCN.

Professor Nível II –
Português

CE - Aprendizagem da língua materna: estrutura, uso e funções; ensino e aprendizagem da
gramática normativa. Linguagem: uso, funções, análise; língua oral e escrita; variações
linguísticas; norma padrão. O texto: tipologia textual; intertextualidade; coesão e coerência
textuais; o texto e a prática de análise linguística. Leitura e produção de textos. Literatura
brasileira. PCN.

Professor Especialista em
Educação Especial

CE - A Educação Especial no âmbito da política educacional brasileira. A escolarização, as
deficiências e os saberes que promovem a inclusão e as práticas pedagógicas que lhe
conferem materialidade. Os recursos necessários para o trabalho com as crianças com
necessidades especiais. Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental. Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil. Fundamentos da educação especial; práticas e dilemas da
educação especial na escola pública.

Servente Provedor

CB - PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Ortografia oficial, pontuação, divisão silábica,
acentuação. Gênero (masculino/feminino), número (singular/plural), grau dos substantivos e
adjetivos, concordância entre adjetivos e substantivos. Sinônimos e antônimos. Verbos
(conjugação), concordância verbal. MATEMÁTICA: Operações com números naturais e
fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas envolvendo as quatro
operações. Medidas de comprimento, superfície, volume e massa. Medida de tempo.
Sistema monetário brasileiro (dinheiro). PS - Questões que simulam a rotina diária do
trabalho.

Vigia

CB - PORTUGUÊS: Interpretação de texto. Ortografia oficial, pontuação, divisão silábica,
acentuação. Gênero (masculino/feminino), número (singular/plural), grau dos substantivos e
adjetivos, concordância entre adjetivos e substantivos. Sinônimos e antônimos. Verbos
(conjugação), concordância verbal. MATEMÁTICA: Operações com números naturais e
fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Problemas envolvendo as quatro
operações. Medidas de comprimento, superfície, volume e massa. Medida de tempo.
Sistema monetário brasileiro (dinheiro). PS - Questões que simulam a rotina diária do
trabalho.

São Caetano do Sul, 19 de julho de 2013.

Prof. André Duarte Stábile
Responsável pelo Expediente da
Secretaria de Educação

