PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 002/2019
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

ERRATA N. 1
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 002/2019
O Prefeito Municipal de Porto Belo, Emerson Luciano Stein, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art.
114 da Lei Orgânica Municipal, torna pública a realização de concurso público para o provimento de vagas no quadro
de pessoal da Prefeitura do Município de Porto Belo, bem como de suas Fundações, que será regido pela Lei
Orgânica do Município, Lei Municipal nº 718/1993, Lei Municipal nº 2.722/2019, Lei Complementar Municipal nº
37/2011, Lei Municipal nº 2.105/2013, Lei Municipal nº 1.413/2005, Lei Municipal nº 1.489/2007, Lei Municipal nº
1.637/2008, Lei Municipal nº 1.879/2010, Lei Municipal nº 2.480/2017, pela legislação em vigor, torna pública a
ERRATA N.1, referente ao Cronograma do Concurso Público, ANEXO I, ANEXO II e ANEXO III do Concurso Público
N.002/2019, com a seguinte alteração:

Onde se lê:
CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO

Data
07/10/2019
10/10/2019

Etapas
Publicação do Edital
Impugnação do Edital
INÍCIO DAS INSCRIÇÕES
INÍCIO DA ENTREGA DOS TÍTULOS
Início da Isenção da taxa de inscrição

[...]

Leia-se:

CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO
Data
07/10/2019
08/10/2019
09/10/2019
10/10/2019

Etapas
Publicação do Edital
Início de Recurso - Impugnação do Edital
Término do Recurso - Impugnação do Edital
Resultado dos Recursos - Impugnação do Edital
INÍCIO DAS INSCRIÇÕES
INÍCIO DA ENTREGA DOS TÍTULOS
Início da Isenção da taxa de inscrição

[...]
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Onde se lê:
ANEXO I
[...]
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
CARGO
Auxiliar administrativo
Monitor(a) de Centro de Educação Infantil*

CARGA
HORÁRIA
40

VAGAS

REQUISITOS

SALÁRIO

15

Ensino Médio Completo.

R$ 1.462,75

40

20

Ensino Médio Completo.

R$ 1.462,75

Motorista Socorrista

40

1

Técnico Contábil

40

2

Técnico de Segurança do Trabalho

40

1

Técnico em Enfermagem

40

1

Técnico em Informática

40

2

Formação em Ensino Médio Completo e CNH "D", com curso de socorrista.
Ensino Médio, com formação técnica
em Contabilidade.
Ensino Médio Completo, com Curso
Técnico de Segurança no Trabalho, e
registro, quando necessário e/ou solicitado, no respectivo conselho ou
órgão fiscalizador do exercício da
profissão.
Ensino Médio e Curso de Formação
em Técnicas de Enfermagem.
Conclusão do ensino médio, com formação na área de informática.

R$ 1.567,31
R$ 1.567,31

R$ 1.567,31

R$ 1.880,81
R$ 1.567,31

[...]
NÍVEL SUPERIOR
CARGA
CARGO

VAGAS

REQUISITOS

SALÁRIO

HORÁRIA
[...]
Professor de Artes*

20

7

Licenciatura Plena em Arte/PedagoR$ 1.558,46 *
gia com Especialização em Arte.

Professor de Ciências*

20

1

Licenciatura em Biologia/Ciências.

R$ 1.558,46 *

Professor de Cultura Religiosa*

20

1

Licenciatura Plena Pedagogia com
cursos na área ou Licenciatura em
R$ 1.558,46 *
Cultura Religiosa ou Licenciatura em
Filosofia.

Professor de Educação Física*

20

1

Licenciatura Plena em Educação FíR$ 1.558,46 *
sica.

20

1

Licenciatura Plena em História.

Professor de Informática*

20

1

Licenciatura Plena Pedagogia com
cursos na área de informática educa- R$ 1.558,46 *
tiva ou Licenciatura em Informática.

Professor de Inglês*

20

4

Licenciatura Plena em Letras.

[...]
Professor de História*

R$ 1.558,46 *

R$ 1.558,46 *

[...]

Errata N. 1 – Prefeitura de Porto Belo – Concurso Público - Edital N.002/2019

Página 2 de 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 002/2019
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
Psicólogo

20

2

Nível Superior em Psicologia e registro no órgão fiscalizador do exercício
profissional.

R$ 2.193,60

Supervisor Escolar*

20

1

Licenciatura em Pedagogia com Habilitação e/ou Pós Graduação na
Área.

R$ 2.193,60

Terapeuta Ocupacional - Caps I
**

40

1

Ensino Superior completo na área de
Terapia Ocupacional

R$ 4.387,20

REQUISITOS

SALÁRIO

[...]

Leia-se:
ANEXO I
[...]
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
CARGO
Auxiliar administrativo
Monitor(a) de Centro de Educação Infantil*

CARGA
HORÁRIA
40
40

VAGAS
15

Ensino Médio Completo.

R$ 1.462,75

20

Ensino Médio Completo.

R$ 1.462,75

Formação em Ensino Médio Completo e CNH "D", com curso de socorrista.
Ensino Médio, com formação técnica
Técnico Contábil
40
2
em Contabilidade.
Ensino Médio Completo, com Curso
Técnico de Segurança no Trabalho, e
Técnico de Segurança do Trabaregistro, quando necessário e/ou so40
1
lho
licitado, no respectivo conselho ou
órgão fiscalizador do exercício da
profissão.
Ensino Médio e Curso de Formação
Técnico em Enfermagem
40
1
em Técnicas de Enfermagem.
Conclusão do ensino médio, com forTécnico em Informática
40
2
mação na área de informática.
Médio Profissionalizante ou Médio
Técnico em Topografia
40
01
Completo + Curso Técnico.
* Quadro de Servidores da Educação ou Magistério – LC 37/2011
[...]
Motorista Socorrista

40

1

R$ 1.567,31
R$ 1.567,31

R$ 1.567,31

R$ 1.880,81
R$ 1.567,31
R$1.568,58

NÍVEL SUPERIOR
CARGA
CARGO

VAGAS

REQUISITOS

SALÁRIO

HORÁRIA
[...]
Professor de Artes*

20

7

Licenciatura Plena em Arte/PedagoR$ 1.558,46 *
gia com Especialização em Arte.

Professor de Ciências*

20

1

Licenciatura em Biologia/Ciências.

Professor de Cultura Religiosa*

20

1

Licenciatura Plena Pedagogia com R$ 1.558,46 *
cursos na área ou Licenciatura em
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Cultura Religiosa ou Licenciatura em
Filosofia. [Exclusão do cargo]
Professor de Educação Física*
[...]
Professor de História*

20

1

Licenciatura Plena em Educação FíR$ 1.558,46 *
sica.

20

1

Licenciatura Plena em História.

R$ 1.558,46 *

Professor de Informática*

20

1

Licenciatura Plena Pedagogia com
cursos na área de informática educaR$ 1.558,46 *
tiva ou Licenciatura em Informática.
[Exclusão do cargo]

Professor de Inglês*

20

4

Licenciatura Plena em Letras.

Psicólogo

20

2

Nível Superior em Psicologia e registro no órgão fiscalizador do exercício
profissional.

R$ 2.193,60

Supervisor Escolar*

20

1

Licenciatura em Pedagogia com Habilitação e/ou Pós Graduação na
Área. [Exclusão do cargo]

R$ 2.193,60

Terapeuta Ocupacional - Caps I
**

40

1

Ensino Superior completo na área de
Terapia Ocupacional

R$ 4.387,20

R$ 1.558,46 *

[...]

[...]

Onde se lê:
ANEXO II
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
NÍVEL SUPERIOR
[...]
PROFESSOR DE CULTURA RELIGIOSA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atender alunos nas atividades dentro da sua área de atuação. DESCRIÇÃO DETALHADA:
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar,
nos prazos estabelecidos; Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento;
Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Cooperar com os serviços dos Especialistas em Assuntos Educacionais no que for estabelecido para o Projeto Político Pedagógico da escola; Cumprir as horas-atividade
de acordo com o que a Unidade Escolar estabelecer; Cumprir com os horários pré-determinados pela escola; Elaborar programas, planos de curso e de aula no que for de sua competência; Estabelecer formas alternativas de
recuperação para os alunos que apresentarem menos rendimentos; Executar o trabalho docente em consonância
com o plano curricular da escola; Executar outras atividades compatíveis com o cargo, determinado pela direção da
escola ou do órgão superior competente; Fornecer dados através de preenchimento de diários de classe, planejamento e outros documentos apresentados ao professor; Informar os pais de reuniões na escola, quando solicitado
pela direção ou quando o próprio professor sentir necessidade; Levantar, interpretar e formar dados relativos à
realidade de sua(s) classe(s);Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; Ministrar aulas e orientar a aprendizagem dos alunos; Participar da elaboração do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola; Participar
no processo de planejamento das atividades da escola e de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e
conselhos de classe; Participar, como convocado (a) de reunião, conselhos de classe, atividades cívicas, reuniões
de estudos ou cursos; Planejar, ministrar aulas e orientar aprendizagem; Promover experiências de ensino e
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aprendizagem contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino; Seguir as diretrizes do ensino, emanadas
do órgão superior competente; Zelar pela aprendizagem do aluno; Zelar pela disciplina e pelo material docente;
Participar de reuniões e formações pedagógicas.
[...]
PROFESSOR DE INFORMÁTICA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atualizar-se em sua área de conhecimento, avaliar o desempenho dos alunos de acordo
com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos, Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores
específicos de atendimento. DESCRIÇÃO DETALHADA: Montar sites para a secretaria de educação; Atualizar-se
em sua área de conhecimento; Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos
estabelecidos; Realizar projetos para atendimento aos alunos de acordo com as séries, conteúdos e programas;
Trabalhar o uso da ferramenta digital; Participar das formações em sua área de atuação; Participar das reuniões
pedagógicas e formações quando solicitado; Atualizar-se em sua área de conhecimento; Avaliar o desempenho dos
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Constatar necessidades e encaminhar os
alunos aos setores específicos de atendimento; Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; Cooperar
com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Cumprir
as horas-atividade de acordo com o que a Unidade Escolar estabelecer; Cumprir com os horários pré-determinados
pela escola; Elaborar programas, planos de curso e de aula no que for de sua competência; Estabelecer formas
alternativas de recuperação para os alunos que apresentarem menos rendimentos; Executar o trabalho docente em
consonância com o plano curricular da escola; Executar outras atividades compatíveis com o cargo, determinado
pela direção da escola ou do órgão superior competente; Fornecer dados através de preenchimento de diários de
classe, planejamento e outros documentos apresentados ao professor; Informar os pais de reuniões na escola,
quando solicitado pela direção ou quando o próprio professor sentir necessidade; Levantar, interpretar e formar
dados relativos à realidade de sua(s) classe(s);Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; Ministrar aulas e
orientar a aprendizagem dos alunos; Participar da elaboração do regimento escolar e da proposta pedagógica da
escola; Participar no processo de planejamento das atividades da escola e de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselhos de classe; Participar, como convocado (a) de reunião, conselhos de classe, atividades
cívicas, reuniões de estudos ou cursos; Planejar, ministrar aulas e orientar aprendizagem; Promover experiências
de ensino e aprendizagem contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino; Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão superior competente; Zelar pela aprendizagem do aluno; Zelar pela disciplina e pelo material docente; Participar de reuniões e formações pedagógicas.
[...]
SUPERVISOR ESCOLAR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Apresentar propostas que visem a melhoria da qualidade de ensino e o alcance das metas
estabelecidas para esse fim, Assessorar a direção e as demais atividades e serviços da escola. DESCRIÇÃO DETALHADA: Apresentar propostas que visem a melhoria da qualidade de ensino e o alcance das metas estabelecidas
para esse fim; Assessorar a direção e as demais atividades e serviços da escola; Assessorar o trabalho docente na
busca de soluções para os problemas de repetência evasão e reprovação escolar; Assessorar o trabalho docente
quanto a métodos de ensino; Avaliar o desempenho da escola, como um todo, de forma a caracterizar suas reais
possibilidades e necessidades, seus níveis de desempenho no processo de desenvolvimento do currículo e oportunizar tomadas de decisões, embaçadas na realidade; Buscar atualizar-se permanentemente; Colaborar com todos
os profissionais da escola, na busca de solução para os problemas do corpo docente e de ensino; Coordenar a
elaboração do planejamento de ensino e de currículo; Estimular e assessorar a efetivação das mudanças de ensino;
Executar outras atividades afins; Orientar e supervisionar atividades visando o pleno rendimento escolar; Participar
da elaboração do regimento escolar; Promover o aperfeiçoamento dos professores através de encontro de estudo
ou reuniões pedagógicos; Participar de reuniões pedagógicas e formações.
[...]
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Leia-se:
ANEXO II
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
NÍVEL SUPERIOR
[...]
PROFESSOR DE CULTURA RELIGIOSA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atender alunos nas atividades dentro da sua área de atuação. DESCRIÇÃO DETALHADA:
Atualizar-se em sua área de conhecimento; Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar,
nos prazos estabelecidos; Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento;
Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Cooperar com os serviços dos Especialistas em Assuntos Educacionais no que for estabelecido para o Projeto Político Pedagógico da escola; Cumprir as horas-atividade
de acordo com o que a Unidade Escolar estabelecer; Cumprir com os horários pré-determinados pela escola; Elaborar programas, planos de curso e de aula no que for de sua competência; Estabelecer formas alternativas de
recuperação para os alunos que apresentarem menos rendimentos; Executar o trabalho docente em consonância
com o plano curricular da escola; Executar outras atividades compatíveis com o cargo, determinado pela direção da
escola ou do órgão superior competente; Fornecer dados através de preenchimento de diários de classe, planejamento e outros documentos apresentados ao professor; Informar os pais de reuniões na escola, quando solicitado
pela direção ou quando o próprio professor sentir necessidade; Levantar, interpretar e formar dados relativos à
realidade de sua(s) classe(s);Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; Ministrar aulas e orientar a aprendizagem dos alunos; Participar da elaboração do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola; Participar
no processo de planejamento das atividades da escola e de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e
conselhos de classe; Participar, como convocado (a) de reunião, conselhos de classe, atividades cívicas, reuniões
de estudos ou cursos; Planejar, ministrar aulas e orientar aprendizagem; Promover experiências de ensino e aprendizagem contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino; Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do
órgão superior competente; Zelar pela aprendizagem do aluno; Zelar pela disciplina e pelo material docente; Participar de reuniões e formações pedagógicas. [Exclusão do cargo]
[...]
PROFESSOR DE INFORMÁTICA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atualizar-se em sua área de conhecimento, avaliar o desempenho dos alunos de acordo
com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos, Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores
específicos de atendimento. DESCRIÇÃO DETALHADA: Montar sites para a secretaria de educação; Atualizar-se
em sua área de conhecimento; Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos
estabelecidos; Realizar projetos para atendimento aos alunos de acordo com as séries, conteúdos e programas;
Trabalhar o uso da ferramenta digital; Participar das formações em sua área de atuação; Participar das reuniões
pedagógicas e formações quando solicitado; Atualizar-se em sua área de conhecimento; Avaliar o desempenho dos
alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Constatar necessidades e encaminhar os
alunos aos setores específicos de atendimento; Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; Cooperar
com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Cumprir
as horas-atividade de acordo com o que a Unidade Escolar estabelecer; Cumprir com os horários pré-determinados
pela escola; Elaborar programas, planos de curso e de aula no que for de sua competência; Estabelecer formas
alternativas de recuperação para os alunos que apresentarem menos rendimentos; Executar o trabalho docente em
consonância com o plano curricular da escola; Executar outras atividades compatíveis com o cargo, determinado
pela direção da escola ou do órgão superior competente; Fornecer dados através de preenchimento de diários de
classe, planejamento e outros documentos apresentados ao professor; Informar os pais de reuniões na escola,
quando solicitado pela direção ou quando o próprio professor sentir necessidade; Levantar, interpretar e formar
dados relativos à realidade de sua(s) classe(s);Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; Ministrar aulas e
orientar a aprendizagem dos alunos; Participar da elaboração do regimento escolar e da proposta pedagógica da
escola; Participar no processo de planejamento das atividades da escola e de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselhos de classe; Participar, como convocado (a) de reunião, conselhos de classe, atividades
cívicas, reuniões de estudos ou cursos; Planejar, ministrar aulas e orientar aprendizagem; Promover experiências
de ensino e aprendizagem contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino; Seguir as diretrizes do
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ensino, emanadas do órgão superior competente; Zelar pela aprendizagem do aluno; Zelar pela disciplina e pelo
material docente; Participar de reuniões e formações pedagógicas. [Exclusão do cargo]
[...]
SUPERVISOR ESCOLAR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Apresentar propostas que visem a melhoria da qualidade de ensino e o alcance das metas
estabelecidas para esse fim, Assessorar a direção e as demais atividades e serviços da escola. DESCRIÇÃO DETALHADA: Apresentar propostas que visem a melhoria da qualidade de ensino e o alcance das metas estabelecidas
para esse fim; Assessorar a direção e as demais atividades e serviços da escola; Assessorar o trabalho docente na
busca de soluções para os problemas de repetência evasão e reprovação escolar; Assessorar o trabalho docente
quanto a métodos de ensino; Avaliar o desempenho da escola, como um todo, de forma a caracterizar suas reais
possibilidades e necessidades, seus níveis de desempenho no processo de desenvolvimento do currículo e oportunizar tomadas de decisões, embaçadas na realidade; Buscar atualizar-se permanentemente; Colaborar com todos
os profissionais da escola, na busca de solução para os problemas do corpo docente e de ensino; Coordenar a
elaboração do planejamento de ensino e de currículo; Estimular e assessorar a efetivação das mudanças de ensino;
Executar outras atividades afins; Orientar e supervisionar atividades visando o pleno rendimento escolar; Participar
da elaboração do regimento escolar; Promover o aperfeiçoamento dos professores através de encontro de estudo
ou reuniões pedagógicos; Participar de reuniões pedagógicas e formações. [Exclusão do cargo]
[...]

Onde se lê:
ANEXO III

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL SUPERIOR - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
[...]
PROFESSOR DE CULTURA RELIGIOSA
Proposta Curricular Municipal para a Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de Porto Belo/SME (2016). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 93949/96, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990). História, legislação e concepções de Ensino Religioso no Brasil e Santa Catarina; Diversidade
cultural religiosa e o estudo do fenômeno religioso no cotidiano escolar; O Ensino Religioso como componente
curricular: objeto, objetivos, conteúdo, metodologia, linguagem e avaliação. Ser Humano em seus aspectos subjetivo
e singular, orientações para o relacionamento com o outro; corporeidade, alteridade, dignidade, imanência-transcendência, religiosidade, territorialidade, identidades; valores; direitos humanos, limites ético-morais; sincretismo
religioso; relações interculturais e de bem-viver; sentido da vida; espiritualidades. Aspectos que estruturam as culturas, tradições e movimentos religiosos como: mitos, ritos, símbolos, ideias de divindades, crenças, narrativas sagradas orais e escritos, doutrinas, literaturas, valores e princípios religioso, filosofias e perspectivas seculares de
vida, como ateísmo, agnosticismo, materialismo, ceticismo, entre outros. Experiências e manifestações religiosas
nos espaços e territórios; práticas celebrativas, simbólicas, rituais, artísticas, espirituais; a atuação das lideranças
religiosas; as instituições religiosas. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público.
[...]
PROFESSOR DE INFORMÁTICA
Proposta Curricular Municipal para a Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de Porto Belo/SME (2016). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 93949/96, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990). Fundamentos da tecnologia educacional; Mídias computacionais; Uso de tecnologias no
processo ensino/aprendizagem; Internet aplicada à educação; Objetos de Aprendizagem Computacional; Softwares
para elaboração de Atividades Educacionais; Edilim; HotPotatoes, Jaws, DosVox, Virtual Vision (funcionamento do
programa e exemplos de desenvolvimento de atividades); pacote de escritório (Microsoft Office, Libre Office). Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público.
[...]
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ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
SUPERVISOR ESCOLAR
Proposta Curricular Municipal para a Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de Porto Belo/SME (2016). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 93949/96, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, Base Nacional Comum Curricular (BNCC) Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990). Princípios da gestão escolar. Função social da escola e atuação do Supervisor Escolar.
Abordagens sobre desenvolvimento e aprendizagem A escrita e a alfabetização: da atividade simbólica à simbolização na escrita. Planejamento: dos objetivos à avaliação mediadora. Projetos de trabalho: dos níveis de ensino à
organização escolar e curricular. Elementos da prática pedagógica. Fundamentos da educação: teorias e concepções pedagógicas. O papel do supervisor escolar: limites e desafios. A educação e suas relações com os campos
socioeconômicos, políticos e culturais. A organização da escola. Processo de ensino aprendizagem: relação professor e aluno, bases psicológicas da aprendizagem, teorias de aprendizagem, condições para aprendizagem. Práticas
de supervisão pedagógica. A supervisão escolar: origem, evolução, objetivos e atribuições. Principais aspectos do
comportamento organizacional (conflitos, poder, liderança, comunicação, motivação, técnicas de negociação). Métodos e técnicas da supervisão. O papel do supervisor na organização do trabalho pedagógico na escola. Gestão
democrática escolar e articulação comunitária. A prática pedagógica: construção curricular, planejamento, métodos,
avaliação, relações sociais na escola, organização do trabalho pedagógico. Educação inclusiva e currículo. A formação de professores. Tecnologias da comunicação e informação nas práticas educativas. 10. As concepções de
aprendizagem e as práticas pedagógicas. O papel do supervisor escolar: limites e desafios. Práticas de supervisão
pedagógica. A supervisão escolar: origem, evolução, objetivos e atribuições. Métodos e técnicas da supervisão.
Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público.
[...]

Leia-se:
ANEXO III

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL SUPERIOR - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
[...]
PROFESSOR DE CULTURA RELIGIOSA
Proposta Curricular Municipal para a Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de Porto Belo/SME (2016). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 93949/96, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990). História, legislação e concepções de Ensino Religioso no Brasil e Santa Catarina; Diversidade
cultural religiosa e o estudo do fenômeno religioso no cotidiano escolar; O Ensino Religioso como componente
curricular: objeto, objetivos, conteúdo, metodologia, linguagem e avaliação. Ser Humano em seus aspectos subjetivo
e singular, orientações para o relacionamento com o outro; corporeidade, alteridade, dignidade, imanência-transcendência, religiosidade, territorialidade, identidades; valores; direitos humanos, limites ético-morais; sincretismo
religioso; relações interculturais e de bem-viver; sentido da vida; espiritualidades. Aspectos que estruturam as culturas, tradições e movimentos religiosos como: mitos, ritos, símbolos, ideias de divindades, crenças, narrativas sagradas orais e escritos, doutrinas, literaturas, valores e princípios religioso, filosofias e perspectivas seculares de
vida, como ateísmo, agnosticismo, materialismo, ceticismo, entre outros. Experiências e manifestações religiosas
nos espaços e territórios; práticas celebrativas, simbólicas, rituais, artísticas, espirituais; a atuação das lideranças
religiosas; as instituições religiosas. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. [Exclusão do cargo]
[...]
PROFESSOR DE INFORMÁTICA
Proposta Curricular Municipal para a Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de Porto Belo/SME (2016). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 93949/96, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990). Fundamentos da tecnologia educacional; Mídias computacionais; Uso de tecnologias no
processo ensino/aprendizagem; Internet aplicada à educação; Objetos de Aprendizagem Computacional; Softwares
para elaboração de Atividades Educacionais; Edilim; HotPotatoes, Jaws, DosVox, Virtual Vision (funcionamento do
programa e exemplos de desenvolvimento de atividades); pacote de escritório (Microsoft Office, Libre Office). Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. [Exclusão do cargo]
[...]
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[...]
Porto Belo, 07 de outubro de 2019.
Emerson Luciano Stein
Prefeito
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