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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018  

EDITAL Nº 02/2018 – RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA 
 

O Sr. Frederico Arcari Becker, Prefeito do Município de Bom Jesus, torna público o presente Edital Retificativo, 
informando o que segue: 
 

1. Inclui-se no Item 1.1 – DO QUADRO DEMONSTRATIVO, a informação abaixo correspondente aos cargos 
de Professor das Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Professor da Educação Infantil conforme 
segue: 

* No momento da inscrição os candidatos realizarão a inscrição para este cargo, estando cientes que serão de Nível 
Médio todas as suas etapas.  Quem está inscrito para estes cargos e tiver como nível de escolaridades Ensino 
Superior realizará a prova com o mesmo grau de dificuldade do Nível Médio, quando for apresentar seus títulos 
deverá observar o quadro que corresponde aos cargos do Nível Médio. 

 

2. Retifica-se no Item 1.2 – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, na informação “Divulgação das 
Justificativas para Manutenção/Alteração das Notas Preliminares da Prova de Títulos” o nome do cargo 
que corresponde a Prova de Títulos, que passa a ser como segue e não como constou: 

 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Divulgação das Justificativas para Manutenção /Alteração das Notas Preliminares da Prova de 

Títulos – Cargos de Professor 
05/02/2019 

 

3. Inclui-se no Item 1.3.1 – DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA a informação conforme segue: 
 

Data Turno Cargos 

Data Provável 

conforme Item 1.2 

Domingo – Manhã 
Cargos de Nível Técnico, Médio, Professor das Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental e Professor da Educação Infantil. 

Domingo – Tarde 
Cargos de Nível Superior, Nível Fundamental Completo e 

Professores de áreas especificas. 

 

4. Retifica-se no subitem 6.1 o tipo de Prova. O subitem passa a ser como segue e não como constou: 

6.1 A Prova Prática tem caráter eliminatório. 

 

5. Inclui-se no Item 13.1 a especificação do cargo que deve realizar a comprovação de Experiência. O 
subitem passa a ser como segue e não como constou: 
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13.1 Os candidatos do cargo de Motorista, conforme Lei Municipal nº 2.515/2008 deverão realizar a comprovação 
do tempo de serviço na área de atuação, para fins de experiência profissional, a comprovação deverá ser feita de 
uma das seguintes formas: 

 

6. Altera-se no Anexo I – ATRIBUIÇÃO DE CARGOS a atribuição do cargo de Fiscal Municipal, que passa a 
ser como segue e não como constou: 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: 

Serviços de Fiscalização nas Áreas de Obras, Posturas e Sanitárias, em observância às disposições legais que 
regem a matéria e as suas atividades específicas. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: 

 Executar inspeção de fábricas de laticínios, massas, conservas ou de outros tipos de produtos alimentícios, além 
de estabelecimentos como: restaurantes, lanchonetes e similares, verificando as condições sanitárias de seus 
interiores, limpeza e equipamentos, refrigeração, suprimento de água, instalações sanitárias, veículos de transporte 
alimentícios e quesitos de aceite e saúde dos que manipulam alimentos para garantir a qualidade necessária a 
produção e distribuição de alimentos sadios;  

 proceder a inspeção de imóveis novos e reformados verificando as condições sanitárias e o estado de 
conservação das paredes, telhados, portas e janelas para liberação da  concessão de “habite- se”;   

 encaminhar cadastramento de fontes d’água, poços e poços artesianos (Cis’água) para possibilitar o controle e 
orientações, estabelecendo critérios de aproveitamento;  providenciar coletas de amostras de água para 
encaminhá-las a exames laboratoriais e certificar-se dos padrões aceitáveis de qualidade e do consumo;  

 elaborar pareceres descritivos e encaminhar ao setor responsável pela liberação e renovação de alvarás; 

 Fiscalizar o andamento das construções a fim de constatar a sua conformidade com as plantas devidamente 
aprovadas;  

 suspender obras iniciadas sem a aprovação ou em desconformidade com as plantas aprovadas; verificar 
denúncias e fazer notificações sobre construções clandestinas, aplicando todas as medidas cabíveis;  

 comunicar à autoridade competente as irregularidades encontradas nas obras fiscalizadas, tomando as medidas 
que se fizerem necessárias em cada caso; 

 prestar informações em requerimentos sobre construções de prédios novos;  

 fiscalizar o cumprimento do Código de Posturas Municipal, aplicando todas as medidas cabíveis nos casos de 
descumprimento;  

 conduzir veículos da Administração Municipal, desde que devidamente habilitado e  autorizado para tal. 

 executar outras tarefas correlatas. 

 

7. Inclui-se no Anexo I – ATRIBUIÇÃO DE CARGOS a atribuição do cargo de Professor das Séries Iniciais 
do Ensino Fundamental e Professor da Educação Infantil nas atribuições de Nível Médio conforme segue 
abaixo: 

3.3 PROFESSOR  

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: 

Envolver-se no processo de Educação do aluno de maneira integral; orientar a aprendizagem do aluno contribuindo 
para o aprimoramento da qualidade de ensino; participar, planejar, discutir e elaborar atividades de trabalho 
voltadas  ao  Plano Político- Pedagógico da Escola. Ministrar os dias letivos e horas- aula definidos  pela 
mantenedora; cumprir as demais atribuições estabelecidas pelo Poder Público Municipal. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA FUNÇÃO: 

Planejar, executar, avaliar e registrar as atividades do processo educativo a partir do Plano   Político  Pedagógico da 
Escola; discutir com educandos, funcionários, pais ou responsáveis os procedimentos para o desenvolvimento da 
proposta Político Pedagógica da Escola; ministrar dias letivos e horas aula definidos pela Secretaria da Educação; 
participar dos momentos de formação que propiciem aprimoramento de seu desempenho profissional; elaborar e 
desenvolver plano de trabalho adequado aos seus alunos, em consonância com a Proposta Pedagógica da Escola; 
identificar, em conjunto com os demais envolvidos na ação pedagógica, educandos que apresentem dificuldades e 
a partir disso, planejar e executar novas formas de intervenção pedagógica; responsabilizar-se pelas demais tarefas 
e ações indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da Escola . Responsabilizar-se pela conservação de 
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todos os espaços físicos e de materiais existentes na Escola e que são patrimônio de uso coletivo ou individual; 
cumprir as demais atribuições estabelecidas pelo Poder Público Municipal. Executar tarefas semelhantes. 

 
8. Inclui-se no ANEXO II – QUADRO DEMONSTRATIVO DE PROVAS a informação conforme segue em 

destaque: 

Cargo 
Componentes das Provas/ Caráter 

(*) 

N° de 

Questões 

Pontos/ 

Questão 

N° Mínimo 

de Acertos 

p/ 

Componente 

Nº 

mínimo 

de 

Pontos 

do total 

Nº 

Pontos 

do total 

Professor de 
Nível 
Superior e 
Nível Médio. 

Conhecimentos Específicos (E/C) 

Língua Portuguesa (C) 

Legislação/Estrutura e Funcionamento 

(C)  

Fundamentos da Educação (C) 

10 

10 

10 

10 

2,25 

2,25 

2,25 

2,25 

05 

- 

- 

- 

45,00 90,00 

 

9. Inclui-se no ANEXO IV – AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS a opção de curso para os cargos de Nível 
Superior conforme segue: 
 

Item 

CARGOS: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
FÍSICAS E BIOLÓGICAS, GEOGRAFIA, 
HISTÓRIA, LÍNGUA PORTUGUESA E 

MATEMÁTICA. 

QUANTIDADE 
MÁXIMA DE 

TÍTULOS  

VALOR 
UNITÁRIO 
(PONTOS) 

VALOR 
MÁXIMO 

(PONTOS) 

1 Doutorado 1 3,50 3,50 

2 Mestrado 1 2,50 2,50 

3 Especialização Latu Sensu/MBA/Residência 2 1,25 2,50 

4 Cursos com mais de 61 horas 2 0,50 1,00 

5 Cursos de 40 a 60 horas 2 0,25 0,50 

TOTAL GERAL EM TÍTULOS - - 10,00 

 

Item 
CARGOS: PROFESSOR DAS SÉRIES 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

QUANTIDADE 
MÁXIMA DE 

TÍTULOS 

VALOR 
UNITÁRIO 
(PONTOS) 

VALOR 
MÁXIMO 

(PONTOS) 

1 Cursos de 20 a 40 horas 6 0,50 3,00 

2 Cursos de 41 a 100 horas 4 1,00 4,00 

3 Cursos com mais de 101 horas  2 1,50 3,00 

TOTAL GERAL EM TÍTULOS - - 10,00 
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10. Inclui-se no ANEXO VI - PROGRAMAS os programas das provas de Professor das Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental e Professor da Educação Infantil, conforme segue: 

 
NÍVEL MÉDIO 

 
LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

SOMENTE PARA O CARGO DE PROFESSOR 
 
PROGRAMA: 
1. Princípios e objetivos da educação brasileira. 
2. Organização da educação no Brasil. 
3. Níveis e modalidades de ensino. 
4. Criança e adolescente: direitos e deveres legais. 
5. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
6. Plano Nacional de Educação. 
7. Plano de Carreira do Magistério do Município de Bom Jesus, lei n° 2514/2008. 
8. Resoluções do Conselho Municipal de Educação:  

8.1 Resolução CME - Conselho Municipal de Educação: 01/2010 alterada pela Resolução 02/2015 
8.2 Resolução CME - Conselho Municipal de Educação: 02/2014 alterada pela Resolução 03/2015 
8.3 Resolução CME - Conselho Municipal de Educação: 02/2012 

9 Estatuto do Servidor e Regime Jurídico Único lei n° 2513/2008*.  
 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
SOMENTE PARA O CARGO DE PROFESSOR 

 
PROGRAMA: 
1. Fundamentos e Práticas Educacionais. 
2. Princípios, objetivos da educação brasileira, organização da educação no Brasil: níveis e modalidades de ensino 

de acordo com o LDBEN. 
3. Criança e adolescente: direitos e deveres legais de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. 
4. Parâmetros Curriculares Nacionais.  
5. Plano Nacional de Educação: desafios e compromissos.  
6. Ensino: concepções e tendências pedagógicas de acordo com as teorias de Libâneo. 
7. Projeto Político Pedagógico, currículo, processo educativo e planejamento escolar de acordo com as teorias de 

Celso Vasconcellos. 
8. Processo ensino-aprendizagem: Avaliação escolar e Planejamento didático de acordo com as teorias de Cipriano 

Luckesi e Jonathan Bergmann. 
9. A prática docente diante da pluralidade cultural e a inclusão escolar de acordo com as teorias de José Carlos 

Libâneo e Peter Mittler. 
10. Formação docente de acordo com as teorias de Perrenoud. 
11. A proposta pedagógica: uma construção participativa e coletiva de acordo com as teorias de Benigna Maria de 

Freitas Villas Boas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
PROGRAMA:  
1. Articulação da escola com a sociedade contemporânea. 
2. Aprendizagem como processo de construção do conhecimento. 
3. O planejamento pedagógico e o ambiente de aprendizagem. 
4. A proposta pedagógica realizada com o coletivo da escola;  
5. Currículo: como organizar e o que ensinar; Inclusão escolar. 
6. A construção do conhecimento e a avaliação. 
7. A prática docente e as necessidades da educação atual. 
8. Interação professor/aluno: o papel de cada um. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
PROGRAMA:  
1. História da Educação Infantil 
2. Concepções de criança, infância e Educação Infantil 
3. O Cuidar e o Educar  
4. A organização dos tempos, dos espaços e dos materiais na Educação Infantil. 
5. A importância do Brincar na Educação Infantil 
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6. Documentação Pedagógica 
7. O Currículo na Educação Infantil 
8. Os Projetos na Educação Infantil 
9. A arte e a musicalidade na Educação Infantil 
10. Movimento e corporeidade na Educação Infantil 
11. O Cesto dos Tesouros e o Brincar Heurístico 
12. A Avaliação na Educação Infantil 
 

11. Inclui-se no ANEXO VI - PROGRAMAS nos programas das provas de Legislação, para todos os níveis, o 
número das Leis, passando a ser como segue: 

 
LEGISLAÇÃO 

 
PROGRAMA: 
1. Estatuto do Servidor e Regime Jurídico Único lei n° 2513/2008*.  
2. Lei Orgânica Resolução plenária n°. 1.138 de 31/12/1989 
3. Plano de carreira do quadro geral, lei n° 2515/2008 
 

12. Altera-se no ANEXO IV - PROGRAMAS os programas das provas de Professor de Ciências Físicas e 
Biológicas, que passa a ser como segue: 

 
PROFESSOR DE CIÊNCIAS FÍSICAS E BIÓLOGICAS 

 
PROGRAMA:  
1. Terra e Universo: Via Láctea, sistema solar, planeta Terra, água, ar, solo e ciclos biogeoquímicos. 
2. Vida e ambientes: classificação, características e evolução dos seres vivos, relações entre os seres vivos, 

ambientes e suas substâncias, ação de micro-organismos na reciclagem de materiais e na produção de 
alimentos, biomas mundiais e brasileiros, desequilíbrios ambientais, sustentabilidade e conservação dos 
ambientes e da diversidade de vida que os constitui. 

3. Corpo Humano: sistemas, funções, doenças, saúde preventiva e mecanismos de herança. 
4. Materiais: constituição, propriedades e transformações. 
5. Energia: conservação, transformações, transferências de energia nos ambientes e utilização de energia pelo 

homem. 
 

13. Altera-se no ANEXO VI - PROGRAMAS os programas da prova de Legislação/Estrutura e Funcionamento 
para os cargos de Professor (Nível Superior), que passa a ser como segue e não como constou: 

 
LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

SOMENTE PARA O CARGO DE PROFESSOR 
 
PROGRAMA: 
1. Princípios e objetivos da educação brasileira. 
2. Organização da educação no Brasil. 
3. Níveis e modalidades de ensino. 
4. Criança e adolescente: direitos e deveres legais. 
5. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
6. Plano Nacional de Educação. 
7. Plano de Carreira do Magistério do Município de Bom Jesus, lei n° 2514/2008. 
8. Resoluções do Conselho Municipal de Educação: 

8.1 Resolução CME - Conselho Municipal de Educação: 01/2010 alterada pela Resolução 02/2015 
8.2 Resolução CME - Conselho Municipal de Educação: 02/2014 alterada pela Resolução 03/2015 
8.3 Resolução CME - Conselho Municipal de Educação: 02/2012 

9. Estatuto do Servidor e Regime Jurídico Único lei n° 2513/2008*.  
 
 
14.  As demais informações do Edital de Abertura permanecem inalteradas. 
 
*Atualizado em 02/10/2018. 

Bom Jesus, 27 de setembro de 2018. 

Frederico Arcari Becker  
Prefeito Municipal 
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