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ERRATA N. 2 

 
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.2, referente ao ANEXO I, ANEXO II e ANEXO III do Concurso Público N.002/2019, com a seguinte 

alteração: 

 
Onde se lê: 

ANEXO I 

[...] 
 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
VAGAS REQUISITOS SALÁRIO 

[...] 

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 

Cultura Religiosa ou Licenciatura em 

Filosofia. [Exclusão do cargo, errata n. 1] 

R$ 1.558,46 * 

Professor de Educação Física* 20 1 
Licenciatura Plena em Educação Fí-

sica. 
R$ 1.558,46 * 

Professor de Educação Infantil* 20 30 Licenciatura Plena Pedagogia R$ 1.558,46 * 

Professor de Geografia* 20 1 Licenciatura Plena em Geografia. R$ 1.558,46 * 

Professor de História* 20 1 Licenciatura Plena em História. R$ 1.558,46 * 

Professor de Informática* 20 1 

Licenciatura Plena Pedagogia com 

cursos na área de informática educa-

tiva ou Licenciatura em Informática. 
[Exclusão do cargo, errata n. 1] 

R$ 1.558,46 * 

Professor de Inglês* 20 4 Licenciatura Plena em Letras. R$ 1.558,46 * 

Professor de Língua Espanhola* 20 1 
Licenciatura Plena em Letras, com 

habilitação em língua espanhola 
R$ 1.558,46 * 

Professor de Língua Portuguesa* 20 1 
Licenciatura Plena em Língua Portu-

guesa. 
R$ 1.558,46* 

Professor de Matemática* 20 1 Licenciatura Plena em Matemática. R$ 1.558,46 * 

[...] 
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Leia-se: 

ANEXO I 

[...] 

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 

Cultura Religiosa ou Licenciatura em 

Filosofia. [Exclusão do cargo, errata n. 1] 

R$ 1.558,46 * 

Professor de Educação Física* 20 1 
Licenciatura Plena em Educação Fí-

sica. [Exclusão do cargo] 
R$ 1.558,46 * 

Professor de Educação Infantil* 20 30 Licenciatura Plena Pedagogia R$ 1.558,46 * 

Professor de Geografia* 20 1 
Licenciatura Plena em Geografia. [Ex-

clusão do cargo] 
R$ 1.558,46 * 

Professor de História* 20 1 
Licenciatura Plena em História. [Exclu-

são do cargo] 
R$ 1.558,46 * 

Professor de Informática* 20 1 

Licenciatura Plena Pedagogia com 

cursos na área de informática educa-

tiva ou Licenciatura em Informática. 
[Exclusão do cargo, errata n. 1] 

R$ 1.558,46 * 

Professor de Inglês* 20 4 Licenciatura Plena em Letras. R$ 1.558,46 * 

Professor de Língua Espanhola* 20 1 
Licenciatura Plena em Letras, com 

habilitação em língua espanhola 
R$ 1.558,46 * 

Professor de Língua Portuguesa* 20 1 
Licenciatura Plena em Língua Portu-

guesa. [Exclusão do cargo] 
R$ 1.558,46* 

Professor de Matemática* 20 1 Licenciatura Plena em Matemática. R$ 1.558,46 * 

[...] 
 
Onde se lê: 
 

ANEXO II 

 
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

 

NÍVEL SUPERIOR  

 
[...] 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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, pla-
nejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Cooperar com os serviços dos Especialistas em Assun-
tos 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; Ela-
borar 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, 
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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 rela-
tivos 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, cul-
turais 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, emana-
das do órgão superior competente; Zelar pela aprendizagem do aluno; Zelar pela disciplina e pelo material docente; 
Participar de reuniões e formações pedagógicas. 
[...] 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
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, pla-
nejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Cooperar com os serviços dos Especialistas em Assun-
tos 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; Ela-
borar 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, planeja-
mento 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 apren-
dizagem 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 apren-
dizagem 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; Parti-
cipar de reuniões e formações pedagógicas. 
 
PROFESSOR DE HISTÓRIA 
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, pla-
nejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Cooperar com os serviços dos Especialistas em Assun-
tos 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; Ela-
borar 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, planeja-
mento 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 apren-
dizagem 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 apren-
dizagem 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; Parti-
cipar de reuniões e formações pedagógicas. 
[...] 
PROFESSOR DE LÍNGUA  PORTUGUESA 
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, 
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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, pla-
nejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Cooperar com os serviços dos Especialistas em Assun-
tos 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; Ela-
borar 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, planeja-
mento 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 apren-
dizagem 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 apren-
dizagem 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; Parti-
cipar de reuniões e formações pedagógicas. 
[...] 
 
 
Leia-se: 
 

ANEXO II 

 
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

 

NÍVEL SUPERIOR  

[...] 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
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, pla-
nejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Cooperar com os serviços dos Especialistas em Assun-
tos 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; Ela-
borar 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, planeja-
mento 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 apren-
dizagem 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 apren-
dizagem 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; Parti-
cipar de reuniões e formações pedagógicas. [Exclusão do cargo] 
[...] 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
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, pla-
nejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Cooperar com os serviços dos Especialistas em 
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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 alterna-
tivas de recuperação para os alunos que apresentarem menos rendimentos; Executar o trabalho docente em con-
sonância 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 rela-
tivos 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, cul-
turais 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, emana-
das 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 HISTÓRIA 
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, pla-
nejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Cooperar com os serviços dos Especialistas em Assun-
tos 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; Ela-
borar 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, planeja-
mento 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 apren-
dizagem 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 apren-
dizagem 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; Parti-
cipar de reuniões e formações pedagógicas. [Exclusão do cargo] 
[...] 
PROFESSOR DE LÍNGUA  PORTUGUESA 
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, pla-
nejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional; Cooperar com os serviços dos Especialistas em Assun-
tos 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; Ela-
borar 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, planeja-
mento 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 apren-
dizagem 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 apren-
dizagem contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino; Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do 
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órgão superior competente; Zelar pela aprendizagem do aluno; Zelar pela disciplina e pelo material docente; Parti-
cipar de reuniões e formações pedagógicas. [Exclusão do cargo] 
[...] 
 
 
Onde se lê: 
 

ANEXO III 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

NÍVEL SUPERIOR - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

[...] 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Proposta Curricular Municipal para a Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental da Prefeitura Muni-
cipal de Porto Belo/SME (2016). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 93949/96, Diretrizes Curricu-
lares Nacionais da Educação Básica, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (Lei 8069/1990). Tendências pedagógicas da Educação Física e Teorias do Esporte. Concepções psicomo-
toras na Educação Física. Dimensões históricas, filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação Física 
e ao Esporte. Educação Física, esporte e mídia. Educação Física escolar e cidadania. Avaliação na Educação Física 
Escolar. Educação Física e Qualidade de Vida. Recreação, Jogos e Lazer, Aptidão física e Saúde. Emergências, 
acidentes e lesões dos exercícios físicos. Corpo e sociedade. Educação Física e Inclusão. Dimensões das danças, 
lutas e ginásticas. Epidemiologia da Atividade Física. Crescimento e Desenvolvimento Motor. Aprendizagem Motora. 
Condicionamento físico, Treinamento Esportivo e Prescrição de Exercício: conceitos; definições; aplicações. Cine-
antropometria, Fisiologia do exercício, Cinesiologia e Biomecânica aplicada à atividade física. Conhecimento teórico 
e prático das modalidades esportivas. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. 
[...] 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
Proposta Curricular Municipal para a Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental da Prefeitura Muni-
cipal de Porto Belo/SME (2016). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 93949/96, Diretrizes Curricu-
lares Nacionais da Educação Básica, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (Lei 8069/1990). A história do pensamento geográfico - Conceitos, temas e teorias da Geografia. A questão 
do método e a crítica do conhecimento. Meio ambiente, natureza e pensamento geográfico. A Geografia, os Parâ-
metros Curriculares e a Cartografia. O conhecimento geográfico e sua importância social. Cartografia: os mapas e 
as visões de mundo - Localização: coordenadas geográficas. Escalas. Projeções. Cartografia temática e represen-
tação espacial. O Espaço Mundial - A Geopolítica Mundial: Da Guerra Fria à nova ordem mundial: do mundo bipolar 
ao mundo multipolar. As transformações políticas no mundo contemporâneo; blocos econômicos supranacionais; a 
atual divisão internacional do trabalho. Meio natural, meio técnico e meio técnico-científico-informacional. A era da 
Globalização. Organismos supranacionais. A produção da globalização; a globalização e território na América La-
tina. Conflitos étnicos atuais, a questão das nacionalidades; movimentos separatistas; terrorismo. O Espaço Indus-
trial: localização das indústrias (fatores determinantes); tipos de indústria; o processo de industrialização nos países 
pioneiros; grandes potências industriais; os países de industrialização recente e os subdesenvolvidos. Os diferentes 
modelos de produção industrial. A revolução técnico-científica. A produção mundial de energia e suas diferentes 
fontes. O Espaço Agrário: as novas relações cidade x campo; os sistemas agrícolas; a agropecuária em países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos. A modernização das atividades agrícolas. A agricultura nos países desenvolvi-
dos e nos subdesenvolvidos. Os Espaços Urbano e Regional: as cidades e as metrópoles; urbanização em países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos; rede e hierarquia urbana; megacidades e cidades globais. Segregação no am-
biente urbano. Infraestrutura e serviços urbanos. Região e organização espacial. As diferentes formas de regionali-
zação do espaço mundial. A População e Espaço Geográfico: dinâmica, crescimento, distribuição e estrutura da 
população; teorias demográficas; migrações internas e externas. O Espaço da Circulação: transportes e comunica-
ção no mundo atual. A Geografia das redes. A natureza e sua importância para o homem: Os diferentes componen-
tes do quadro natural e seus processos (clima, vegetação, relevo, geologia, solos, hidrografia, águas oceânicas). 
Quadro natural: recursos e aproveitamento econômico. Domínios morfoclimáticos; natureza/questões socioculturais; 
problemas ambientais urbanos; mudanças ambientais globais e meio ambiente. A natureza da globalização e a 
globalização da natureza. Impactos das sociedades sobre o meio ambiente. Estratégias de uso e conservação na 
natureza. O Espaço Geográfico do Brasil - A Natureza do Território Brasileiro: grandes paisagens naturais; As dinâ-
micas e os processos da climatologia, da hidrografia, da geomorfologia, do relevo e dos solos; domínios morfocli-
máticos; principais bacias hidrográficas e águas territoriais brasileiras. A Formação territorial do Brasil: A ocupação 
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e a construção do território nacional. A organização do Estado brasileiro. O Brasil e suas diferentes regionalizações. 
Políticas territoriais. As regiões brasileiras e os contrastes regionais. O Brasil na Economia Global: O Brasil na eco-
nomia-mundo. O Brasil e o mercado mundial. O Espaço Industrial Brasileiro: O processo de industrialização no 
Brasil. Concentração e dispersão espacial da indústria; o Sudeste como pólo industrial do país e a desconcentração 
industrial; as fontes de energia no Brasil. A exploração econômica dos recursos naturais. O Espaço Agrário Brasi-
leiro: A produção agropecuária no Brasil; modernização do espaço agrário; as relações de trabalho no campo; a 
reforma agrária. Conflitos no campo. O Espaço Urbano Brasileiro: A organização do espaço urbano. Hierarquia e 
rede urbana; funções urbanas; urbanização, favelização, periferização e metropolização; estrutura interna das cida-
des brasileiras. Problemática socioespacial das metrópoles brasileiras. A questão do trabalho nas cidades: a expan-
são da economia informal. Segregação nas cidades brasileiras. A População e o Espaço Geográfico Brasileiro: 
Estrutura da população; dinâmica demográfica. Políticas demográficas; distribuição da população pelo território. 
Migrações. Questões étnicas no Brasil. Meio Ambiente: Questões e problemas ambientais no campo e nas cidades. 
Desenvolvimento urbano e impactos ambientais nas metrópoles brasileiras. A sustentabilidade e a conservação do 
meio ambiente. O planejamento ambiental no Brasil. As unidades de conservação no Brasil. Ensino da Geografia, 
na atualidade: Educação e Geografia. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. 
 
PROFESSOR DE HISTÓRIA 
Proposta Curricular Municipal para a Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental da Prefeitura Muni-
cipal de Porto Belo/SME (2016). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 93949/96, Diretrizes Curricu-
lares Nacionais da Educação Básica, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (Lei 8069/1990). Historiografia e Metodologia da História. Povos da antiguidade. O período medieval: a Alta e 
a Baixa Idade Média. Império islâmico. O mundo Moderno: o antigo Regime e o absolutismo; a expansão europeia; 
os sistemas coloniais na América; o Renascimento; a Reforma Protestante. Brasil: povos nativos do território brasi-
leiro; colônia, império e República. A Revolução Industrial; o iluminismo; O Mundo Contemporâneo: Revolução Fran-
cesa; Nacionalismo; Liberalismo; Imperialismo; 1ª Guerra Mundial. A Revolução russa; a crise de 1929-1933. O 
período entre guerras. Nazismo. Fascismo. 2ª Guerra Mundial. A Guerra Fria; Golpe de 1964 e a nova República 
brasileira. Crise do socialismo. Crise da social democracia. A descolonização afro-asiática; o Oriente Médio. A Amé-
rica Latina no século XX; a nova ordem econômica internacional. Globalização. Neoliberalismo. A 3ª Revolução 
Industrial. Atualidades do Brasil e do Mundo. História e cultura da África e afro-brasileira. Relações humanas no 
trabalho e ética profissional e no serviço público. 
[...] 
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Proposta Curricular Municipal para a Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental da Prefeitura Muni-
cipal de Porto Belo/SME (2016). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 93949/96, Diretrizes Curricu-
lares Nacionais da Educação Básica, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (Lei 8069/1990). Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica. 
Pontuação. Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, preposição, con-
junção, interjeição, advérbio. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e verbal. Aspectos sintáticos 
e semânticos. Análise Sintática do Período Simples e Composto. Sentido dos vocábulos no texto. Significação das 
palavras. Processos de coordenação e subordinação (valores semânticos). Base Nacional Comum Curricular 
(2017). Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. 
[...] 
 
 
Leia-se: 

ANEXO III 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

NÍVEL SUPERIOR - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

[...] 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Proposta Curricular Municipal para a Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental da Prefeitura Muni-
cipal de Porto Belo/SME (2016). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 93949/96, Diretrizes Curricu-
lares Nacionais da Educação Básica, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (Lei 8069/1990). Tendências pedagógicas da Educação Física e Teorias do Esporte. Concepções psicomo-
toras na Educação Física. Dimensões históricas, filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação Física 
e ao Esporte. Educação Física, esporte e mídia. Educação Física escolar e cidadania. Avaliação na Educação Física 
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Escolar. Educação Física e Qualidade de Vida. Recreação, Jogos e Lazer, Aptidão física e Saúde. Emergências, 
acidentes e lesões dos exercícios físicos. Corpo e sociedade. Educação Física e Inclusão. Dimensões das danças, 
lutas e ginásticas. Epidemiologia da Atividade Física. Crescimento e Desenvolvimento Motor. Aprendizagem Motora. 
Condicionamento físico, Treinamento Esportivo e Prescrição de Exercício: conceitos; definições; aplicações. Cine-
antropometria, Fisiologia do exercício, Cinesiologia e Biomecânica aplicada à atividade física. Conhecimento teórico 
e prático das modalidades esportivas. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. [Ex-
clusão do cargo] 
[...] 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
Proposta Curricular Municipal para a Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental da Prefeitura Muni-
cipal de Porto Belo/SME (2016). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 93949/96, Diretrizes Curricu-
lares Nacionais da Educação Básica, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (Lei 8069/1990). A história do pensamento geográfico - Conceitos, temas e teorias da Geografia. A questão 
do método e a crítica do conhecimento. Meio ambiente, natureza e pensamento geográfico. A Geografia, os Parâ-
metros Curriculares e a Cartografia. O conhecimento geográfico e sua importância social. Cartografia: os mapas e 
as visões de mundo - Localização: coordenadas geográficas. Escalas. Projeções. Cartografia temática e represen-
tação espacial. O Espaço Mundial - A Geopolítica Mundial: Da Guerra Fria à nova ordem mundial: do mundo bipolar 
ao mundo multipolar. As transformações políticas no mundo contemporâneo; blocos econômicos supranacionais; a 
atual divisão internacional do trabalho. Meio natural, meio técnico e meio técnico-científico-informacional. A era da 
Globalização. Organismos supranacionais. A produção da globalização; a globalização e território na América La-
tina. Conflitos étnicos atuais, a questão das nacionalidades; movimentos separatistas; terrorismo. O Espaço Indus-
trial: localização das indústrias (fatores determinantes); tipos de indústria; o processo de industrialização nos países 
pioneiros; grandes potências industriais; os países de industrialização recente e os subdesenvolvidos. Os diferentes 
modelos de produção industrial. A revolução técnico-científica. A produção mundial de energia e suas diferentes 
fontes. O Espaço Agrário: as novas relações cidade x campo; os sistemas agrícolas; a agropecuária em países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos. A modernização das atividades agrícolas. A agricultura nos países desenvolvi-
dos e nos subdesenvolvidos. Os Espaços Urbano e Regional: as cidades e as metrópoles; urbanização em países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos; rede e hierarquia urbana; megacidades e cidades globais. Segregação no am-
biente urbano. Infraestrutura e serviços urbanos. Região e organização espacial. As diferentes formas de regionali-
zação do espaço mundial. A População e Espaço Geográfico: dinâmica, crescimento, distribuição e estrutura da 
população; teorias demográficas; migrações internas e externas. O Espaço da Circulação: transportes e comunica-
ção no mundo atual. A Geografia das redes. A natureza e sua importância para o homem: Os diferentes componen-
tes do quadro natural e seus processos (clima, vegetação, relevo, geologia, solos, hidrografia, águas oceânicas). 
Quadro natural: recursos e aproveitamento econômico. Domínios morfoclimáticos; natureza/questões socioculturais; 
problemas ambientais urbanos; mudanças ambientais globais e meio ambiente. A natureza da globalização e a 
globalização da natureza. Impactos das sociedades sobre o meio ambiente. Estratégias de uso e conservação na 
natureza. O Espaço Geográfico do Brasil - A Natureza do Território Brasileiro: grandes paisagens naturais; As dinâ-
micas e os processos da climatologia, da hidrografia, da geomorfologia, do relevo e dos solos; domínios morfocli-
máticos; principais bacias hidrográficas e águas territoriais brasileiras. A Formação territorial do Brasil: A ocupação 
e a construção do território nacional. A organização do Estado brasileiro. O Brasil e suas diferentes regionalizações. 
Políticas territoriais. As regiões brasileiras e os contrastes regionais. O Brasil na Economia Global: O Brasil na eco-
nomia-mundo. O Brasil e o mercado mundial. O Espaço Industrial Brasileiro: O processo de industrialização no 
Brasil. Concentração e dispersão espacial da indústria; o Sudeste como pólo industrial do país e a desconcentração 
industrial; as fontes de energia no Brasil. A exploração econômica dos recursos naturais. O Espaço Agrário Brasi-
leiro: A produção agropecuária no Brasil; modernização do espaço agrário; as relações de trabalho no campo; a 
reforma agrária. Conflitos no campo. O Espaço Urbano Brasileiro: A organização do espaço urbano. Hierarquia e 
rede urbana; funções urbanas; urbanização, favelização, periferização e metropolização; estrutura interna das cida-
des brasileiras. Problemática socioespacial das metrópoles brasileiras. A questão do trabalho nas cidades: a expan-
são da economia informal. Segregação nas cidades brasileiras. A População e o Espaço Geográfico Brasileiro: 
Estrutura da população; dinâmica demográfica. Políticas demográficas; distribuição da população pelo território. 
Migrações. Questões étnicas no Brasil. Meio Ambiente: Questões e problemas ambientais no campo e nas cidades. 
Desenvolvimento urbano e impactos ambientais nas metrópoles brasileiras. A sustentabilidade e a conservação do 
meio ambiente. O planejamento ambiental no Brasil. As unidades de conservação no Brasil. Ensino da Geografia, 
na atualidade: Educação e Geografia. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. [Ex-
clusão do cargo] 
 
PROFESSOR DE HISTÓRIA 
Proposta Curricular Municipal para a Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental da Prefeitura Muni-
cipal de Porto Belo/SME (2016). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 93949/96, Diretrizes Curricu-
lares Nacionais da Educação Básica, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Estatuto da Criança e do 
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Adolescente (Lei 8069/1990). Historiografia e Metodologia da História. Povos da antiguidade. O período medieval: 
a Alta e a Baixa Idade Média. Império islâmico. O mundo Moderno: o antigo Regime e o absolutismo; a expansão 
europeia; os sistemas coloniais na América; o Renascimento; a Reforma Protestante. Brasil: povos nativos do terri-
tório brasileiro; colônia, império e República. A Revolução Industrial; o iluminismo; O Mundo Contemporâneo: Re-
volução Francesa; Nacionalismo; Liberalismo; Imperialismo; 1ª Guerra Mundial. A Revolução russa; a crise de 1929-
1933. O período entre guerras. Nazismo. Fascismo. 2ª Guerra Mundial. A Guerra Fria; Golpe de 1964 e a nova 
República brasileira. Crise do socialismo. Crise da social democracia. A descolonização afro-asiática; o Oriente 
Médio. A América Latina no século XX; a nova ordem econômica internacional. Globalização. Neoliberalismo. A 3ª 
Revolução Industrial. Atualidades do Brasil e do Mundo. História e cultura da África e afro-brasileira. Relações hu-
manas no trabalho e ética profissional e no serviço público. [Exclusão do cargo] 
[...] 
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Proposta Curricular Municipal para a Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental da Prefeitura Muni-
cipal de Porto Belo/SME (2016). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 93949/96, Diretrizes Curricu-
lares Nacionais da Educação Básica, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (Lei 8069/1990). Interpretação de textos. Funções da linguagem. Colocação pronominal. Acentuação gráfica. 
Pontuação. Ortografia. Classes gramaticais: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, preposição, con-
junção, interjeição, advérbio. Regência nominal e verbal. Crase. Concordância nominal e verbal. Aspectos sintáticos 
e semânticos. Análise Sintática do Período Simples e Composto. Sentido dos vocábulos no texto. Significação das 
palavras. Processos de coordenação e subordinação (valores semânticos). Base Nacional Comum Curricular 
(2017). Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público. [Exclusão do cargo] 
[...] 
 

Porto Belo, 09 de outubro de 2019. 
 

Emerson Luciano Stein 
Prefeito 


