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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº: 01/2010 

RETIFICAÇÃO 02 

 

 A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do 

Concurso Público Nº 01/2010 nomeada pelo chefe do executivo 

o Sr. CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR Prefeito do Município de 

Biritiba Mirim, Estado de São Paulo, torna público a 

retificação do Edital do Concurso Público Nº 01/2010, no 

que concerne aos itens abaixo especificados: 

 

1. Retifica Itens 

 

 1.1. ANEXO IV - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

ONDE SE LE: 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

-Ministra aulas de conformidade com sua disciplina, 

aplicando exercícios para que as crianças desenvolvam as 

funções específicas necessárias à aprendizagem da leitura, 

escrita e componente curricular proposto; 

-Planeja e executa trabalhos complementares de acordo com o 

currículo proposto, englobando caráter cívico, cultural, 

recreativo, organizando jogos, entretenimento e demais 

atividades, visando desenvolver nas crianças a capacidade 

de iniciativa, cooperação e relacionamento social; 

-Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na 

observação do comportamento e desempenho dos alunos, 

anotando atividades efetuadas, métodos empregados e 

problemas surgidos, para possibilitar a avaliação do 

desenvolvimento do curso; 

-Desenvolve nas crianças hábitos de limpeza, obediência, 

tolerância e outros atributos morais e sociais, empregando 

recursos audiovisuais e outros, para contribuir com a sua 

educação; 

-Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 

superior imediato. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

-Exercer atividades de magistério da educação infantil ao 

ensino fundamental;  

-Planejar e ministrar aulas e atividades de classe, 

observando os programas oficiais de ensino; 

-Realizar avaliação de aprendizagem por meio de observação 

direta de aplicações de exercícios; 

-Colaborar na execução de programas de caráter cívico, 

cultural e artístico, integrando escola e comunidade; 
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-Colaborar no desenvolvimento de atividades de assistências 

ao educando, especialmente higiene, saúde e merenda 

escolar; 

-Organizar e escriturar diários de classe; 

-Participar de reuniões pedagógicas e administrativas; 

-Providenciar a organização, limpeza e boa apresentação das 

dependências da escola; 

-Cumprir demais dispositivos constantes de Regimento 

Escolar de Unidade; 

-Executar outras tarefas correlatas que lhe forem 

atribuídas. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

-Ministra aulas de conformidade com sua disciplina, 

aplicando exercícios para que as crianças desenvolvam as 

funções específicas necessárias à aprendizagem da leitura, 

escrita e componente curricular proposto; 

-Planeja e executa trabalhos complementares de acordo com o 

currículo proposto, englobando caráter cívico, cultural, 

recreativo, organizando jogos, entretenimento e demais 

atividades, visando desenvolver nas crianças a capacidade 

de iniciativa, cooperação e relacionamento social; 

-Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na 

observação do comportamento e desempenho dos alunos, 

anotando atividades efetuadas, métodos empregados e 

problemas surgidos, para possibilitar a avaliação do 

desenvolvimento do curso; 

-Desenvolve nas crianças hábitos de limpeza, obediência, 

tolerância e outros atributos morais e sociais, empregando 

recursos audiovisuais e outros, para contribuir com a sua 

educação; 

-Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 

superior imediato. 

 

LEIA-SE: 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

O ensino de Educação Artística no ensino fundamental; O 

conhecimento Arte no currículo escolar: razões e 

finalidades; As diferentes linguagens artísticas e a 

educação; Teoria da arte: arte como conhecimento, produção 

e expressão; A construção do Universo Cultural através da 

Arte: Das origens  do teatro, da música e das artes visuais 

à contemporaneidade:características, produções e produtores 

dos principais períodos, escolas, movimentos e tendências 

no Brasil e no Mundo; Elementos básicos das expressões 

artísticas (coreográficas, teatrais, musicais, visuais, 

audiovisuais); Artes visuais: elementos de visualidade e 

suas relações: comunicação na contemporaneidade; Artes 
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Cênicas: jogos teatrais na escola; teatro na escola; 

Música: elementos estruturais da linguagem musical, 

tendências musicais quanto ao ensino da música na sala de 

aula; Dança: papel da dança na educação; As danças como 

manifestações culturais; A metodologia do ensino de arte: 

Proposta triangular: fazer, apreciar e contextualizar; 

Aplicação didática e prática dos seguintes referenciais: 

Arte - área de conhecimento, Arte - Linguagem, Arte e 

Educação. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Declaração de Salamanca. Lei nº 9.394, de 20/12/1996 - 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 8.069, de 

13/07/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 

10.172/01 – Plano Nacional de Educação– Educação Especial. 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica. Parâmetros Curriculares Nacionais – Adaptações 

curriculares – estratégias para a educação de alunos com 

necessidades educacionais especiais. Atendimento 

Educacional Especializado. Formação de professores. 

Terminalidade Específica. Objetivos da Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. 

Diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva. Concepção de Inclusão 

Educacional. Redes de Apoio a Educação Inclusiva. Sala de 

recurso multifuncional. Sistema LIBRAS. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

I - CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: 01 - Projeto Político 

Pedagógico (caracterização, elaboração e execução); 02 - 

Colegiado Escolar (composição, atribuições e participação 

dos segmentos); 03 - A relação escola, comunidade e família 

04 - O trabalho escolar e o processo de inclusão; 05 - A 

contextualização dos currículos (interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade e multidisciplinaridade); 06 - Os 

processos e os instrumentos de avaliação da aprendizagem; 

07 - Organização dos tempos e espaços escolares; 08 - 

Parâmetros Curriculares Nacionais; 09 - Leitura Escrita e 

Processos de Aprendizagem na Alfabetização; II – 

ESPECÍFICA: MATEMÁTICA: sistema de numeração: números 

naturais - operações. Números racionais (representação 

fracionária e decimal, operações) Porcentagem, Medidas de 

grandeza. Comprimento. Superfície (quadrado, retângulo, 

triângulo). Volume (cubo, paralelepípedo e retângulo). 

Capacidade, massa e tempo. Noções de geometria: ponto, 

reta, plano, polígono e sólido.; CIÊNCIAS: seres vivos e 

inatos. A natureza e os elementos que constituem: ar, água, 

solo, rochas. Ecossistemas: cadeia alimentar, poluição, 

preservação do meio ambiente,reprodução dos seres vivos, 
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higiene, alimentação, doenças,crescimento e 

desenvolvimento; HISTÓRIA: aspectos metodológicos do ensino 

de História : identidade biológica, social civil e cultural 

do aluno e da família; Identificação dos serviços públicos 

(público e privado). Os serviços urbanos, ontem e hoje. Os 

portugueses e a apropriação da terra.; GEOGRAFIA: dimensão 

espacial do corpo; relação nos espaços de vivência - 

escola, família e vizinhança; Produção e organização da 

vida no espaço de vivências (atividades econômicas, 

importância do processo industrial, relações cidade-campo); 

Recursos naturais; Elementos naturais (produção e 

distribuição das culturas); Organização político-

administrativa; Processo de industrialização criando 

espaços de vivência na cidade ou no campo; Processo 

industrial (relações de circulação/distribuição e consumo); 

Recursos naturais. 

 

Ficam ratificadas todas as demais disposições do presente 

edital. 

 

E para que ninguém possa alegar desconhecimento é publicada 

a presente retificação/ratificação no Jornal MogiNews do 

Município de Mogi das Cruzes - SP. 

 

 

Biritiba Mirim - SP, 24 de março de 2010. 

 

 

 

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Rudi Henrique dos Santos 

Presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento 

 

 

 

 

Dr. Marcos Aparecido de Melo 

Membro da Comissão de 

Fiscalização e 

Acompanhamento 

 

 

 

 

José Lineu Lemes de Miranda 

Membro da Comissão de 

Fiscalização e 

Acompanhamento 

 


