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Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba 
Estado de São Paulo

 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01/2018 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a Retificação nº 01/2018 do Edital do Concurso Público nº 01/2018, conforme as 
disposições a seguir: 
 
1. A estrutura de provas aplicada ao cargo de Professor de Educação Básica I e Ensino Fundamental I – 1º ao 

5º (S10) será aquela aplicada ao item 9.13, desse modo, onde se lê:  
 

13.Para os cargos de Professor de Educação Básica I – Educação Infantil (S09), as 
avaliações serão compostas de Prova Objetiva e Prova de Títulos (estabelecida na 
Subseção I desse edital), da seguinte forma: 

 
Leia-se:  
 

13.Para os cargos de Professor de Educação Básica I – Educação Infantil (S09) e 
Professor de Educação Básica I e Ensino Fundamental I – 1º ao 5º (S10), as avaliações 
serão compostas de Prova Objetiva e Prova de Títulos (estabelecida na Subseção I desse 
edital), da seguinte forma: 

 
2. No requisito ao cargo S10, constante no quadro de cargos (p.4 do Edital de Abertura), onde se lê:  
 

“Pesagógicas“ 
Leia-se:   

“Pedagógicas” 
 

3. No item 9.9, onde se lê: 

TOTAL 100,00 

 
Leia-se:  

TOTAL 80,00 

 
 
4. Aplica-se ao conteúdo programático, comum a todos os cargos de nível médio e superior, exceto médicos, 

o seguinte:  
 
2.6. RACIOCÍNIO LÓGICO:  

 
Raciocínio Lógico: Estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos: 
entendimento de estruturas lógicas das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, 
eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliação das 
condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações.  
Referências bibliográficas:  
ALENCAR FILHO, Edgar de. Iniciação à lógica matemática. São Paulo: Nobel, 2000.  
BARONETT, Stan. Lógica: uma introdução voltada para as ciências. Porto Alegre: Bookman, 
2009.  
HEGENBERG, Leônidas. Dicionário de Lógica. São Paulo: EPU, 1995.  
OLIVEIRA, Augusto J. Franco de. Lógica e aritmética. Brasília: Editora UnB, [199-?].  
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SÉRATES, Jonofon. Raciocínio lógico. 5. ed. Brasília: Olímpica, 1997. 
 
 

5. Adiciona-se ao conteúdo programático, Anexo I  do Edital publicado, comum a todos os cargos de nível 
fundamental e quarta série de nível fundamental (Agente de Zoonoses, Artífice I, Auxiliar de Serviços 
Gerais, Inspetor de Alunos, Motorista II, Operador de Máquinas Pesadas II, Vigia), o seguinte: 

 
2.3. Conhecimentos gerais:  
Domínio de tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados, em áreas diversificadas, tais como: Ciências, 
Política, Economia, Cultura, Geografia e História do Brasil, atualidades locais, nacionais e internacionais, 
veiculadas pelos meios de comunicação nos últimos 12 meses. Noções de cidadania, meio ambiente 
(ecologia), poderes executivo, legislativo e judiciário, símbolos nacionais. 

 

6. Adiciona-se ao conteúdo programático, Anexo I do Edital publicado, o conteúdo correlato aos  
Conhecimentos Gerais na Área da Educação, da seguinte forma: 

 
2.5. Conhecimentos Gerais na área da educação (ECA, LDB, Código Penal): 
Lei Federal no 8.069, de 13 de julho de 1990: Título II: Capítulo I – Do Direito à Vida e à Saúde; Capítulo II – 
Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade; Capítulo III – Do Direito à Convivência Familiar e 
Comunitária; e Capítulo IV – Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. Lei Federal no 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996. Código Penal (DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940): Dos 
Crimes Contra a Honra; Dos Crimes Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF. 1997. Primeiro e Segundo ciclos do 
Ensino Fundamental. BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: apresentação dos 
temas transversais. MEC/SEF. 1997. Primeiro e Segundo ciclos do Ensino Fundamental. Lei Federal nº 9.394, 
de 20/12/96 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Decreto nº 6.571/2008 – Educação 
Inclusiva e as Políticas Públicas. Decreto 7611/2011 – Dispõe sobre a Educação Especial, o AEE e dá outras 
providências. Resolução nº 4/2010 - CNE/CEB – Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação 
Básica. RESOLUÇÃO Nº 2 DE 11 DE SETEMBRO DE 2001 – CEB/CNE - Institui Diretrizes Nacionais para a 
Educação Especial na Educação Básica. Decreto n° 7.083, de 27 de janeiro de 2010, Dispõe sobre o 
Programa Mais Educação. LEI Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002 - Dispõe sobre a Língua Brasileira de 
Sinais - Libras e dá outras providências. Lei Federal nº 11.494, de 20/06/07 que regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-
FUNDEB. 

 
7. No conteúdo programático, Anexo I do Edital publicado, adiciona-se ao cargo de Professor de Educação 

Básica I – Educação Infantil, o seguinte conteúdo correlato à matéria de Conhecimentos Específicos, em 
concordância com a bibliografia já constante no edital, a qual permanece a mesma: 
 

Conhecimentos Específicos Professor de Educação Básica I – Educação Infantil 
Conteúdo: O desenvolvimento e a aprendizagem da criança de 3 anos e meio a 5 anos; A linguagem 
simbólica; O jogo, o brinquedo e a brincadeira; Os três tipos de conhecimento: físico, social e lógico-
matemático; A avaliação na educação infantil; A ética na educação infantil; O planejamento do trabalho 
pedagógico; Avaliação, Observação e Registro; Projetos para a educação infantil. Reflexões sobre a prática 
pedagógica: a organização do espaço e do tempo; o ambiente alfabetizador. Cuidar e educar. As relações da 
escola com a comunidade. 
 

 
 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/resolucao2.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/lei10436.pdf
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8. No conteúdo programático, Anexo I  do Edital publicado, adiciona-se ao cargo de Professor de Educação 
Básica I e Ensino Fundamental I – 1º ao 5º (S10) o seguinte conteúdo: 

 
Conteúdo básico: A mediação do professor no processo de construção da escrita. Língua oral e escrita; 
análise e reflexão sobre a língua. Gêneros textuais como objeto de ensino. Estratégias de leitura. A 
matemática no cotidiano e nas práticas escolares. O jogo e a resolução de problemas no ensino da 
Matemática. As concepções, os conteúdos e as orientações didáticas presentes nos PCNs das diferentes 
áreas do conhecimento para o trabalho pedagógico nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Educação de 
Jovens e Adultos: processo histórico e concepções; Alfabetização de adultos; Ensinar na diversidade etária 
(jovens, adultos e idosos na mesma sala). Inclusão e práticas de inclusão. 

 
Bibliografia sugerida: 
 
______. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Programa de Formação de 
Professores Alfabetizadores. Brasília: MEC/SEF, 2001. 
______. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa. Cadernos de Língua Portuguesa e Matemática. Brasília: MEC/SEB, 2014. 
BRAKLING, K. L. O processo de produção de textos. Versão adaptada e publicada no site Educa rede, na 
seção O assunto é, Disponível em: <www.educarede.org.br>. 
______. Leitura do mundo, leitura da leitura, leitura proficiente: qual é a coisa que esse nome chama? In: 
Revista Aprender Juntos. São Paulo (SP). Edições SM, 2008. 
AMBROSIO, Ubiratan D. Educação Matemática da Teoria Prática, 23.ed. Campinas: Papirus, 2012. 
DORNELLES, L. V.; BUJES, M. I. E. (Org.). Educação e infância na era da informação. Porto Alegre: 
Mediação, 2012. 
GRANDO, R. C. O jogo na educação matemática: aspectos teóricos e metodológicos. In: ______. O jogo e a 
matemática no contexto da sala de aula. São Paulo: Paulus, 2004.  
FERREIRO, Emília. O ingresso na escrita e na cultura do escrito – Seleção de textos de pesquisa. Cortez. 
2017 
FREITAS, M. C. O aluno incluído na Educação Básica – Avaliação e Permanência.São Paulo: Ed. Cortez, 
2016. 120p 
FERREIRO, E. e TEBEROSKY. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1986. 
IRIZAGA, Kathleen Floriano Irizaga. Todos Alfabetizados no primeiro ano. 1.ed. Porto Alegre: Mediação, 
2011. 
KELLER, Fred S. Aprendizagem: Teoria do Reforço. 1.ed. São Paulo: Pedagógica e Universitária Ltda, 1973. 
KLEIMAN, A. B. Preciso “ensinar” o letramento?. Campinas: Cefiel, 2005. Disponível em: 
<http://www.iel.unicamp.br/cefiel/alfaletras/biblioteca_professor/arquivos/5710.pdf> 
LERNER. D. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.  
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem: componente do ato pedagógico. 1.ed. São Paulo: 
Cortez, 2011. 
LOUSADA, E. G. A abordagem do Interacionismo Sociodiscursivo para análise de textos. In: CUNHA, C. L.; 
PIRIS, E. L.; CARLOS, J. T. Abordagens metodológicas em estudos discursivos. São Paulo: Paulistana, 2010. 
MACEDO, L. Jogos, Psicologia e Educação. Teoria e pesquisas. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2009. 
MALDANER, Anastácia. Educação matemática. 1.ed. Porto Alegre: Mediação, 2011. 
MARCUSCHI, L. A. Compreensão de texto: algumas reflexões. In: DIONÍSIO, A. P.; BEZERRA, M. A. O livro 
didático de português: múltiplos olhares. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. 
MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: Gêneros textuais & ensino. Rio de 
Janeiro: Lucerna, 2002. 
Mec- Cadernos pedagógicos  -  Caderno 2 - Alfabetização. 
http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/pme/alfabetizacao.pdf 
Mec- Cadernos pedagógicos  -  Caderno 6 - Cultura e Arte. 
http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/pme/cultura_artes.pdf 
Mec- Cadernos pedagógicos  -  Caderno 8 - Promoção da Saúde 

http://www.educarede.org.br/
http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/pme/alfabetizacao.pdf
http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/pme/cultura_artes.pdf
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http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/pme/promocao_saude.pdf 
MOLL, Jaqueline. Alfabetização possível: reinventando o ensinar e o aprender. 9.ed. Porto Alegre: Mediação, 
2011. 
MORAIS A. G. A apropriação do sistema de notação alfabética e o desenvolvimento de habilidades de 
reflexão fonológica. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 39, n. 3, 
MORAIS, A. G. ; LEITE, T.S. Como promover o desenvolvimento das habilidades de reflexão fonológica dos 
alfabetizandos? In MORAIS, A.; ALBUQUERQUE, E. e LEAL, T. Alfabetização: apropriação do sistema de 
escrita alfabética. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2005 
MORAIS, Artur G. de. Sistema de escrita alfabética. Coleção Como Eu Ensino. São Paulo: Melhoramentos, 
2012. 
MORAES, F. Contar Histórias: A arte de brincar com as palavras. Petrópolis: Vozes, 2012. 
NACARATO, A. M.; MENGALI, B. L. S.; PASSOS, C. L. B. A produção de significados matemáticos. In: 
______. A matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: tecendo fios do ensinar e do aprender. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2009. 
RAMOS, R. Passos para inclusão. 5. Ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
RANGEL, Annamaria Píffero. Alfabetizar aos seis anos. 2.ed. Porto Alegre: Mediação, 2009. 
SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Ler e 
Escrever: guia de planejamento e orientações didáticas. Professor – 1º ao 5º ano. São Paulo: FDE, 2010.  
SANTOS, C. A.; NACARATO, A. M. Uma breve trajetória sobre o ensino da geometria e o pensamento 
geométrico. In. Aprendizagem em geometria na educação básica: A fotografia na sala de aula. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2014. 
SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. (Org.). Ler escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender 
matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
SOLÉ, I. Estratégias de leitura. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Sequências Didáticas para o oral e a escrita: apresentação de um procedimento. 
In: ______. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Mercado de Letras, 2004. 
SKOVSMOSE, Ole. Educação Matemática Crítica: a questão da democracia. 6.ed. Campinas: Papirus, 2013. 
WALLE, J. A. V. Ensinando pela Resolução de Problemas. In: ______. Matemática no ensino fundamental: 
formação de professores e aplicação em sala de aula. 1. ed. São Paulo: Artmed, 2009. 
WEISZ, T. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2000. 
ZEN, Maria Isabel H. Dalla Zen. Alfabeletrar: fundamentos e práticas 2.ed. Porto Alegre: Mediação, 2011. 

 
 
9. No conteúdo programático, Anexo I  do Edital publicado, adiciona-se ao cargo de Professor de Educação 

Básica II – Ciências o seguinte conteúdo correlato à matéria de Conhecimentos Específicos, em 
concordância com a bibliografia já constante no edital, a qual permanece a mesma: 
 

Conteúdo: Ensino de Ciências: histórico e contextualização na sociedade brasileira. O Ensino de Ciências e 
as questões de: ambiente, saúde, orientação sexual, ética e pluralidade cultural. Relação entre os seres vivos 
e o ambiente: o homem e a sua ação sobre o ambiente. Princípios básicos que regem as funções vitais dos 
seres vivos. Relação entre estruturas e funções dos sistemas e suas adaptações ao meio. Caracterização 
dos grandes grupos animais e vegetais. O corpo humano como um todo em equilíbrio: saúde e orientação 
sexual, desequilíbrios, endemias, drogas, desnutrição. Continuidade das espécies: evolução, reprodução, 
hereditariedade. Princípios básicos de Astronomia. Fundamentos teóricos da Química: conceitos, leis, 
relações e princípios básicos. Interações e transformações químicas. Fundamentos teóricos da Física: 
conceitos, leis, relações e princípios básicos. Educação de Jovens e Adultos: processo histórico e 
concepções. Organização curricular na EJA. Ensinar na diversidade etária (jovens adultos e idosos na mesma 
sala). 
 

 

http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/pme/promocao_saude.pdf
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10. No conteúdo programático, Anexo I  do Edital publicado, adiciona-se ao cargo (S13) de Professor de 
Educação Básica II – Educação Física os seguintes conteúdos de conhecimentos específicos: 

Conteúdo: Breve histórico da educação física. Críticas e reflexões sobre o fenômeno esportivo. Criatividade 

nas aulas de educação física. Reflexões sobre a Educação física nas escolas. Métodos de ensino de 

educação física. Conceitos e procedimentos das danças, jogos, lutas e ginásticas. Esporte educacional. 

Desenvolvimento motor. Práticas pedagógicas reflexivas. Educação de Jovens e Adultos: processo histórico 

e concepções. Organização curricular na EJA. Ensinar na diversidade etária (jovens adultos e idosos na 

mesma sala). 

 

A bibliografia permanece a mesma publicada. 

 

11. No conteúdo programático, Anexo I  do Edital publicado, adiciona-se ao cargo de Professor de Educação 
Básica II – Geografia os seguintes conteúdos de conhecimentos específicos: 

Conteúdo: Geografia geral e do Brasil: Recursos naturais. Linguagem cartográfica. Geoecologia (clima, solo, 

biota). Erosão dos solos. Bacias hidrográficas. População e urbanização brasileira e mundial. Nova ordem 

econômica e geopolítica mundial no fim do século XX. Mercosul, Bloco Sub-regional. Inserção do Brasil no 

capitalismo monopolista mundial. Espaço industrial brasileiro. Agricultura brasileira. Globalização. Educação 

de Jovens e Adultos: processo histórico e concepções. Organização curricular na EJA. Ensinar na diversidade 

etária (jovens adultos e idosos na mesma sala). 

 

A bibliografia permanece a mesma publicada. 

 
12. No conteúdo programático, Anexo I  do Edital publicado, adiciona-se ao cargo de Professor de Educação 

Básica II – História os seguintes conteúdos de conhecimentos específicos: 
Conteúdo: Pré-História: sociedades caçadora e coletora. Sociedade agrícola e pastoreira. A ocupação dos 

continentes. Os primeiros americanos. Grandes civilizações antigas do oriente: Mesopotâmia. Egito. 

Civilizações clássicas: Grécia e Roma. A formação da Europa feudal: as relações políticas, econômicas e 

sociais. Crise do feudalismo e mudanças na Europa: Renascimento, reformas religiosas e formação dos 

Estados Nacionais, as Grandes Navegações. África e América antes da chegada dos europeus: os povos 

africanos, povos nativos da América e do Brasil. Colonização da América espanhola e portuguesa: modelos 

de colonização, organização social e relações de trabalho. O Brasil no século XVIII: novas fronteiras da 

América portuguesa, a mineração. Revoluções na Europa: Revolução industrial e Revolução Francesa. 

Independências na América: Independência das Treze Colônias e da América portuguesa. A formação do 

Estado brasileiro: o Primeiro Reinado, o Período Regencial e o Segundo Reinado (expansão cafeeira, 

imigração e abolição). A era das revoluções: a Primeira Guerra Mundial (imperialismo), Revolução Russa, a 

crise de 1929, o totalitarismo e a Segunda Guerra Mundial. O mundo dividido: A Guerra Fria, descolonização 

da África e da Ásia. O Brasil republicano: a República Velha, a República do “Café com leite”, a Era Vargas, 

o governo JK, o Regime Militar, o processo de redemocratização do Brasil, o Brasil atual. O mundo atual: o 

mundo globalizado. Educação de Jovens e Adultos: processo histórico e concepções. Organização curricular 

na EJA. Ensinar na diversidade etária (jovens adultos e idosos na mesma sala). 
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A bibliografia permanece a mesma publicada. 

 

13. No conteúdo programático, Anexo I  do Edital publicado, adiciona-se ao cargo de Professor de Educação 
Básica II –Inglês os seguintes conteúdos de conhecimentos específicos, a bibliografia permanece a mesma 
já públicada: 
 

Conteúdo: A partir das funções e noções de linguagem: The idea that language is not grammar, phonology 

and vocabulary alone, but a set of communicative tools (functions and notions), which can only be properly 

learned within communicative situations. Functions: what people want to do with language. Notions: what 

meanings people want to put across with language. Functions and Notions: Imparting and seeking factual 

information – identifying, reporting – including describing and narrating, correcting, asking. Expressing and 

finding out intellectual attitudes – expressing agreement and disagreement: inquiring about agreement or 

disagreement; denying something, accepting an offer or invitation; declining an offer or invitation; inquiring 

whether offer or invitation is accepted or declined; offering to do something; expressing and finding out 

emotional attitudes; expressing and inquiring about pleasure, liking; expressing an inquiring about displeasure, 

dislike; expressing and inquiring about surprise, home, satisfaction, dissatisfaction; expressing and inquiring 

about intention; expressing and inquiring about want and desire. Expressing and finding out moral attitudes: 

apologizing; expressing appreciation. Getting things done (suasion) suggesting a course of action; requesting, 

inviting, or advising others to do something; warning others to take care or to refrain from doing something; 

instructing or directing others to do something. Socializing: to greet people; when meeting people; when 

introducing people and being introduced. As concepções, conteúdos e orientações dos documentos 

curriculares. Educação de Jovens e Adultos: processo histórico e concepções. Organização curricular na EJA. 

Ensinar na diversidade etária (jovens adultos e idosos na mesma sala). 

 

14. No conteúdo programático, Anexo I  do Edital publicado, adiciona-se ao cargo de Professor de Educação 
Básica II – Língua Portuguesa os seguintes conteúdos de conhecimentos específicos, a bibliografia 
permanece a mesma já publicada: 
 

Conteúdo: Língua e linguagem, fonologia, acentuação, ortografia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. 

Gêneros textuais. Cultura literária ficcional: narrativa de aventura, narrativa de aventura, narrativa de ficção, 

conto de mistério, conto fantástico, paródia de conto, poema, história em quadrinhos. Documentação e 

memorização de ações humanas: notícia/manchete/chamada, relato de experiência pessoal, carta pessoal/ 

e-mail, memórias, crônica, reportagem, autobiografia, poema. Discussão de problemas sociais controversos: 

Nota crítica de leitura, carta de leitor, carta argumentativa, carta de reclamação, artigo de opinião, resenha, 

debate regrado, poema. Transmissão e construção de saberes: sinopse de filme, resumo, texto expositivo, 

exposição oral, documentos oficiais, poema. Prescrever ações: regras de jogo, regras de convivência, receita, 

instruções de montagem, instruções normativas, bula de remédio, regulamento, regimento, instruções de uso, 

poema. Produção textual-processo e estrutura. Compreensão e interpretação de textos. A linguagem no 

cotidiano e nas práticas escolares. Avaliação a serviço de aprendizagem dos alunos. As concepções, os 

conteúdos e as orientações didáticas presentes nos PCNs de Língua Portuguesa. Estratégias de leitura. As 

concepções, conteúdos e orientações dos documentos curriculares do município de Caraguatatuba. 



7 PMC – Edital CP 01/2018 – Retificação 01/2018 7 

 
 

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba 
Estado de São Paulo

 

 

Educação de Jovens e Adultos: processo histórico e concepções. Organização curricular na EJA. Ensinar na 

diversidade etária (jovens adultos e idosos na mesma sala). 

 

15. No conteúdo programático, Anexo I  do Edital publicado, adiciona-se ao cargo de Professor de Educação 
Básica II – Matemática os seguintes conteúdos de conhecimentos específicos, a bibliografia permanece a 
mesma já publicada: 
 

Conteúdo: Numeração: Conjuntos numéricos e operações. Porcentagem. Juros. Polinômios. Equação e 

inequação de 1o e de 2o graus. Função de 1o e de 2o graus. Gráfico de funções. Espaço e forma: Ângulos, 

polígonos e sólidos, teorema de Pitágoras, sistema de coordenadas cartesianas, mapas. Geometria. 

Grandezas e Medidas: Medidas de capacidade, de tempo, de massa, de temperatura. Proporcionalidade. 

Tratamento da informação: Leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Combinatória, Probabilidade. Temas 

gerais: Jogos nas aulas de Matemática. O uso das calculadoras. A resolução de problemas e o ensino-

aprendizagem de Matemática. Meios para ensinar e aprender Matemática no Ensino Fundamental: 

possibilidades da história da Matemática. Avaliação em Matemática. A leitura e a escrita nas aulas de 

matemática. As concepções, conteúdos e orientações dos documentos curriculares do município de 

Caraguatatuba. Educação de Jovens e Adultos: processo histórico e concepções. Organização curricular na 

EJA. Ensinar na diversidade etária (jovens, adultos e idosos na mesma sala). 

 

16. No conteúdo programático, Anexo I do Edital publicado, adiciona-se ao cargo de(S07) Professor de 
Educação Física os seguintes conteúdos de conhecimentos específicos, a bibliografia permanece a mesma 
já publicada: 
 

Conteúdo: Breve histórico da educação física. Críticas e reflexões sobre o fenômeno esportivo. Criatividade 

nas aulas de educação física. Reflexões sobre a Educação física nas escolas. Métodos de ensino de 

educação física. Conceitos e procedimentos das danças, jogos, lutas e ginásticas. Esporte educacional. 

Desenvolvimento motor. Práticas pedagógicas reflexivas. As concepções, conteúdos e orientações dos 

documentos curriculares do município de Caraguatatuba. Educação de Jovens e Adultos: processo histórico 

e concepções. Organização curricular na EJA. Ensinar na diversidade etária (jovens adultos e idosos na 

mesma sala).. 

 
17. No cronograma, onde se lê:  

01 e 02 de setembro de 2018  Prazo para recurso em face do resultado de 
indeferimento da isenção de taxa de inscrição. 

 
Leia-se:  

01 e 02 de outubro de 2018  Prazo para recurso em face do resultado de 
indeferimento da isenção de taxa de inscrição. 
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18. Adiciona-se, ao Anexo II, as descrições dos seguintes cargos. 

 

Técnico de Enfermagem:  
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a orientar o pessoal auxiliar quanto às tarefas 

de enfermagem e atendimento ao público, executando as tarefas de maior complexidade bem como auxiliar 

médicos e enfermeiros em suas atividades específicas. 

  

 Atribuições típicas: 
Prestar, sob orientação do médico ou enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando 

medicamentos ou tratamento aos pacientes; 

Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; 

Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação 

médica; 

Orientar à população em assuntos de sua competência; 

Preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, 

tratamentos e intervenções cirúrgicas; 

Auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, 

conforme instruções recebidas; 

Auxiliar na coleta e análise de dados sociossanitários da comunidade, para o estabelecimento de programas 

de educação sanitária; 

Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, bem como 

auxiliar na promoção e proteção da saúde de grupos prioritários; 

Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em 

grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); 

Participar de campanhas de educação e saúde; 

Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, 

quando for o caso, solicitar ressuprimento; 

Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos 

equipamentos que utiliza; 

Executar outras atribuições afins. 

  

Farmacêutico Bioquímico 
Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a realizar exames e emitir laudos técnicos 

pertinentes às análises clínicas, assim como tarefas relacionadas com a composição, controle e fornecimento 

de medicamentos para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias 

  

Atribuições típicas: 
Supervisionar, orientar e realizar exames hematológicos, imunológicos, microbiológicos e outros, 

empregando aparelhos e reagentes apropriados; 

Interpretar, avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico; 

Verificar sistematicamente os aparelhos a serem utilizados nas análises, ajustando-os e calibrando-os, 
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quando necessário, a fim de garantir seu perfeito funcionamento e a qualidade dos resultados; 

Controlar a qualidade dos produtos e reagentes utilizados, bem como dos resultados das análises; 

Efetuar os registros necessários para controle dos exames realizados; 

Realizar estudos e pesquisas relacionados com sua área de atuação; 

Proceder à manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando 

instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros preparados; 

Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração de seus insumos, valendo-se de métodos 

químicos para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; 

Analisar soro antiofídico, pirogênico e outras substâncias, valendo-se dos meios biológicos e outros, para 

controle da pureza, qualidade e atividade terapêutica; 

Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para 

obter princípios ativos e matérias primas; 

Proceder a manipulação, análise, estudo de reações e balanceamento de fórmulas, utilizando substâncias, 

métodos químicos, físicos, estatísticos e experimentais, para obter remédios e outros preparados; 

Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para 

obter princípios ativos e matérias-primas; 

Realizar programas junto à vigilância sanitária e à farmácia municipal; 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 

sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de 

atuação; 

Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 

Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em 

serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos 

em sua área de atuação; 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 

particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins 

de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 

Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto Zambini, por meio do 

SAC 11 5594-8441 ou por e-mail atendimento@zambini.org.br. 

 

 
26 de setembro de 2018 

Prefeitura do Município de Caraguatatuba 
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