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ATO DE RETIFICAÇÃO N°. 01 

DO PROCESSO SELETIVO – EDITAL N°. 002/PMM/2021 

 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARACAJÁ – EM EXERCÍCIO, ANIBAL BRAMBILA, no uso 
das atribuições legais, torna pública a retificação do Edital n°. 002/PMM/2021 de abertura do 
Processo Seletivo Simplificado destinado a prover vagas de NÍVEL SUPERIOR, Médio ENSINO 
FUNDAMENTAL para CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO do 
MUNICÍPIO DE MARACAJÁ, nos termos da Lei n° 914 de 13 de dezembro de 2012 e do Art. 10 da 
Lei n° 985 de 12 de junho de 2014, e que se regerá pelas normas estabelecidas neste Edital e pela 
legislação vigente. 

 

1. Altera-se o subitem 2.2.1: 

Onde lê-se: 
 

 
Cargo 

Vagas 
(ampla 

concorrência) 

Vagas 
(portadores de 
necessidades 

especiais) 

 

Carga 
Horária 
Semanal 

 

Habilitação Profissional 

[...]     

Enfermeiro ESF 

 

01 
 

 40h 
 

Ensino Superior Completo em 
Enfermagem com registro no 
respectivo conselho regulador 

da categoria profissional. 
 

Fisioterapeuta  

 

01  
 

 30h 
 

Ensino Superior Completo em 
Fisioterapia com registro no 

respectivo conselho regulador 
da categoria profissional.  

 

Professor de 
Língua 

Portuguesa  
 

CR  
01  

 40 h  
10 h  

Nível Superior Completo de 
Licenciatura Plena em Letras 
(Habilitação em Português)  

 

Professor 
Matemática  

 

CR  
01  

 40 h  
10 h  

Nível Superior Completo de 
Licenciatura Plena em 

Matemática  
Professor 
Ciências  

 

CR  
01  

 20 h  
10h  

Nível Superior Completo de 
Licenciatura Plena em 

Ciências  
Professor 
Educação 

Patrimonial e 
Ambiental  

 

01  
 

 40 h  
 

Nível Superior Completo de 
Licenciatura Plena em 

História ou Geografia ou 
Ciências  
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Professor 
Educação 

Física  
 

01  
CR  

 40 h  
20 h  

Nível Superior Completo de 
Licenciatura Plena em 

Educação Física  
Registro no CREF  

Obs: Vaga de 40 h para 
atuação junto ao 

Departamento de Esportes 
nas escolinhas de futebol, 

futsal, etc.  
Professor Artes  

 
01  
01  
CR  

 40 h  
30 h  
20 h  

Nível Superior Completo de 
Licenciatura Plena em Artes  

 
Professor 
Educação 

Infantil  
 

06  
01  
02  

01  
 

40 h  
30 h  
20 h  

Nível Superior Completo em 
Pedagogia com habilitação 

em Educação Infantil ou 
Normal Superior com 

habilitação em Educação 
Infantil  

 

Professor 
Séries Iniciais  

 

01  
04  

 40 h  
20 h  

Nível Superior Completo em 
Pedagogia com habilitação 
em Séries/Anos Iniciais ou 

Normal Superior com 
habilitação em Séries/Anos 

Iniciais  
 

Técnico 
Pedagógico  

 

CR  
CR  

 40h  
20 h  

Nível Superior Completo de 
Licenciatura Plena em 

Pedagogia.  
 

 
 
Leia-se: 

 

 
Cargo 

Vagas 
(ampla 

concorrênci 
a) 

Vagas 
(portadores de 
necessidades 

especiais) 

 

Carga 
Horária 
Semanal 

 

Habilitação Profissional 

[...]     

Enfermeiro ESF 

 

01 
CR 

 40h 
 

Ensino Superior Completo 
em Enfermagem com 
registro no respectivo 
conselho regulador da 
categoria profissional. 

 

Fisioterapeuta  

 

01  
CR 

 30h 
 

Ensino Superior Completo 
em Fisioterapia com registro 

no respectivo conselho 
regulador da categoria 

profissional.  
 

Professor de CR   Nível Superior Completo
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Língua 
Portuguesa 

01  
 

40 h  de Licenciatura
 Plena em Letras 

(Habilitação em Português) 
Professor de 
Matemática 

CR 
01 

  
40 h 

Nível Superior Completo de 
Licenciatura Plena em 

Matemática   
Professor 
Ciências 

CR 
01 

  
 20h 

Nível Superior Completo
 de 

Licenciatura Plena em 
Ciências 

Professor 
Educação 

Patrimonial e 
Ambiental 

01 
CR 

 40 h Nível Superior Completo de 
Licenciatura Plena em 

História ou Geografia ou 
Ciências 

Professor 
Educação Física 

01 
CR 

 40 h 
 

Nível Superior Completo de 
Licenciatura Plena em 

Educação Física 
Registro no CREF 

Obs: Vaga de 40 h para 
atuação junto ao 

Departamento de Esportes 
nas escolinhas de 
futebol, futsal, etc. 

Professor Artes 03 
CR 

 40 h Nível Superior
 Completo de 

Licenciatura Plena em Artes 

Professor 
Educação 

Infantil 

CR 
05 
01 

 
01 

 
40 h 
20 h 

Nível Superior Completo em 
Pedagogia com habilitação 

em Educação Infantil ou 
Normal Superior com 

habilitação em 
Educação Infantil 

Professor Séries 
Iniciais 

CR 
04 
02 

  
40 h 
20 h 

Nível Superior Completo em 
Pedagogia com habilitação 
em Séries/Anos Iniciais ou 

Normal Superior com 
habilitação em 

Séries/Anos Iniciais 
Técnico 

Pedagógico 
CR 
 01 

  
40h 

Nível Superior
 Completo de 
Licenciatura Plena em 

Pedagogia. 
 

 

 

2. Altera-se o subitem 2.2.2: 

 
Onde lê-se: 

 

 
Cargo 

Vagas 
(ampla 

concorrência) 

Vagas 
(portadores de 
necessidades 

especiais) 

 
Carga 

Horária 
Semanal 

 
Habilitação Profissional 
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[...] 
 

   

Auxiliar de 
Ensino de 
Educação 

Infantil  
 

07 

CR 

01 
 

30 h 
20 h 

Ensino Médio Concluído. 
Obs: Há possibilidade 
alteração para auxiliar 

Educacional. 

Técnico de 
enfermagem 

ESF 
 

01 

 

 40 h 
 

Ensino Médio Concluído, 
Curso técnico 

profissionalizante em 
enfermagem ou Curso 
Superior completo em 

Enfermagem e 
Registro no COREN 

Exigência: curso de vacina 
do governo do Estado de 

SC (vai atuar como 
vacinador) 

 

 

Leia-se: 
 

 
Cargo 

Vagas 
(ampla 

concorrênci 
a) 

Vagas 
(portadores de 
necessidades 

especiais) 

 

Carga 
Horária 
Semanal 

 

Habilitação Profissional 

[...]     

Auxiliar de 
Ensino  de 
Educação 

Infantil 

13 
CR 

01 30 h 
 

Ensino Médio Concluído. 
Obs: Há possibilidade 
alteração para auxiliar 

Educacional. 
 

Técnico de 
enfermagem 

ESF 

 
 

01 
CR 

 40 h Ensino Médio Concluído, 
Curso técnico 

profissionalizante em 
enfermagem ou Curso 
Superior completo em 

Enfermagem e Registro no 
COREN 

 

 

3 . Altera-se o subitem 2.2.3: 

 
Onde lê-se: 

 

 
Cargo 

Vagas 
(ampla 

concorrência) 

Vagas 
(portadores de 
necessidades 

especiais) 

 
Carga 

Horária 
Semanal 

 
Habilitação Profissional 

Agente de 
Limpeza 

Urbana, Obras 

07 

 

01 
 

40 h Encontrar-se alfabetizado ou 
Ensino Fundamental 
incompleto ou Ensino 

Fundamental completo. 
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e Serviços 
Gerais 

 

 

Merendeira  
 

03  
 

 40 h  
 

Encontrar-se alfabetizado.  
 

Zelador de 
escola 

 

01 
 

 40 h 
 

Encontrar-se alfabetizado ou 
Ensino Fundamental 
Incompleto ou Ensino 

Fundamental Completo. 
 

 
 Leia-se: 
 

 
Cargo 

Vagas (ampla 
concorrênci a) 

Vagas 
(portadores 

de 
necessidade
s especiais) 

 

Carga 
Horária 
Semanal 

 

Habilitação Profissional 

Agente de 
Limpeza  Urbana, 

Obras e 
Serviços Gerais 

09 
 

01 
 

40 h Encontrar-se alfabetizado 
ou Ensino Fundamental 
incompleto ou Ensino 

Fundamental completo. 

Merendeira 
CR 
03 

  
   40 h 

Encontrar-se 
alfabetizado. 

 
Zelador de 

escola 

01 
CR 

 40 h Encontrar-se alfabetizado 
ou Ensino Fundamental 
Incompleto ou Ensino 

Fundamental Completo. 

 

 

4 . Altera-se o subitem 3.3.1:  
 

 

 
Cargo 

Carga 
Horária 

Semanal 

Salário Base 
(proporcional pela 

carga horária) 
atual em dez/21 

[...]   

Professor de Língua 
Portuguesa 

 

40 h 
10 h 

R$ 2.886,24 
R$ 721,56 

Professor de 
Matemática 

40 h 
10 h 

R$ 2.886,24 
R$ 721,56 

Professor Ciências 20 h 
10h 

R$ 1.443,12 
R$ 721,56 

Professor Educação 
Física 

40 h  
10 h  

R$ 2.886,24  
R$ 721,56  

Professor Artes 40 h  
20 h  

R$ 2.886,24  
R$ 1.443,12  

Técnico Pedagógico 40h  
20 h  

R$ 2.886,24  
R$ 1.443,12  
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Leia-se: 

 
Cargo 

Carga 
Horária 

Semanal 

Salário Base 
(proporcional pela 

carga horária) 
atual em dez/21 

[...]   

Professor de 
Língua Portuguesa 

40 h 
 

R$ 2.886,24 
 

Professor de 
Matemática 

40 h 
 

R$ 2.886,24 
 

Professor Ciências 20 h 
 

R$ 1.443,12 
 

Professor Educação 
Física 

40 h 
 

R$ 2.886,24 
 

Professor Artes 40 h 
 

R$ 2.886,24 
 

Técnico Pedagógico 40h R$ 2.886,24 

 
 

 

5 . Altera-se o item ANEXO I -  Conteúdo programático  

 

Onde lê- se:  

 

1- Cargos de Nível Superior 
 

1.1 - Conhecimentos gerais para todos os cargos de nível superior: 10 questões  
Atualidades: Atualidade, cultura, economia, transformações e estrutura social. Política no Brasil e no 
mundo, tipos de energias, tecnologias empregadas na transformação da economia mundial, arte e 
cultura. Educação e desenvolvimento social. Aspectos importantes da história e da geografia 
brasileiras. Economia sustentável e biodiversidade.  
 
Português: Ortografia, Linguagem Formal, Pronomes de Tratamento, Concordância Nominal e 
Verbal, Classes Gramaticais. Leitura e interpretação de pequenos textos. Escrita de palavras. 
Separação em sílabas. Gênero masculino e feminino. Ordem alfabética. Formação do plural aos 
substantivos terminados em vogal. Fonética: letra e fonema.  
 
Matemática/Raciocínio Lógico: Números Reais: Conjuntos Numéricos, Desigualdade, Valor 
Absoluto, intervalos; Funções: Definição, Operações; Funções Elementares: Constante, do 1º grau, 
Modular, Quadrática, Polinomial e Racional; Porcentagem, Geometria, Razão e Proporção, Fatoração.  
 
1.2 – Conhecimentos específicos para cada cargo de nível superior: 10 questões  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM COMUM PARA TODOS OS CARGOS DE  
PROFESSORES: Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
9.394/1996), Constituição Estadual de Santa Catarina, Lei Complementar n. 170 de 1998, Conselho 
Estadual de Educação de Santa Catarina (Normas sobre Educação Básica), Plano Estadual de 
Educação de Santa Catarina. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). BNCC - Base Nacional Curricular Comum.  
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2 - Cargos de Nível Médio  
 
2.1 - Conhecimentos gerais para todos os cargos de nível Médio: 10 questões  
Atualidades: Atualidade, cultura, economia, transformações e estrutura social. Política no Brasil e no 
mundo, tipos de energias, tecnologias empregadas na transformação da economia mundial, arte e 
cultura. Educação e desenvolvimento social. Aspectos importantes da história e da geografia 
brasileiras. Economia sustentável e biodiversidade.  
Português: Ortografia, Linguagem Formal, Pronomes de Tratamento, Concordância Nominal e Verbal, 
Classes Gramaticais. Leitura e interpretação de pequenos textos. Escrita de palavras. Separação em 
sílabas. Gênero masculino e feminino. Ordem alfabética. Formação do plural aos substantivos 
terminados em vogal. Fonética: letra e fonema.  
Matemática/Raciocínio Lógico: Números Reais: Conjuntos Numéricos, Desigualdade, Valor Absoluto, 
intervalos; Funções: Definição, Operações; Funções Elementares: Constante, do 1º grau, Modular, 
Quadrática, Polinomial e Racional; Porcentagem, Geometria, Razão e Proporção, Fatoração.  
 
3 - Cargos de Ensino Fundamental  
 
3.1 Conhecimentos Gerais para cargo de nível Ensino Fundamental  
Atualidades: Atualidade, cultura, economia, transformações e estrutura social. Política no Brasil e no 
mundo, tipos de energias, tecnologias empregadas na transformação da economia mundial, arte e 
cultura. Educação e desenvolvimento social. Aspectos importantes da história e da geografia 
brasileiras. Economia sustentável e biodiversidade. 

 
Português: Ortografia, Linguagem Formal, Pronomes de Tratamento, Concordância Nominal e Verbal, 
Classes Gramaticais. Leitura e interpretação de pequenos textos. Escrita de palavras. Separação em 
sílabas. Gênero masculino e feminino. Ordem alfabética. Formação do plural aos substantivos 
terminados em vogal. Fonética: letra e fonema.  
Matemática/Raciocínio Lógico: Números Reais: Conjuntos Numéricos, Desigualdade, Valor Absoluto, 
intervalos; Funções: Definição, Operações; Funções Elementares: Constante, do 1º grau, Modular, 
Quadrática, Polinomial e Racional; Porcentagem, Geometria, Razão e Proporção, Fatoração.  
 
Conteúdos  
 
O conteúdo programático para a avaliação escrita objetiva será assim composto.  
CONHECIMENTOS GERAIS – CARGO DE NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO E MÉDIO:  
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e interpretação de texto. Vocabulário. Ortografia. Nova ortografia. 
Usos dos porquês. Pontuação. Acentuação gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes 
gramaticais. Gênero, número e grau dos substantivos e adjetivos. Adjetivos eruditos. Adjetivos pátrios. 
Conjugação verbal. Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Regência verbal e 
nominal. Crase. Concordância verbal e nominal. Colocação pronominal e emprego dos pronomes; 
formas de tratamento. Níveis de linguagem (ou níveis de fala). Funções da Linguagem. Vícios de 
linguagem. Termos essenciais da oração; Termos integrantes da oração, Orações coordenadas. 
Orações subordinadas. Estilística: figuras de linguagem.  
 
RACIOCÍNIO LÓGICO: Conceitos Básicos da Lógica; Proposições simples e compostas; Álgebra 
proposicional; Implicação lógica; Equivalência lógica; Tautologia, contradição e contingência; 
Sentenças abertas; Proposições categóricas; Diagramas lógicos; Afirmação e negação; Lógica de 
argumentação; Analogias; Análise Combinatória: raciocínio multiplicativo, raciocínio aditivo; 
Combinação, arranjo e permutação; Progressões aritméticas e progressões geométricas; Resolução 
de problemas de Lógica: Formal e Informal; Estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, 
lugares, coisas, eventos fictícios; 19. A lógica no contexto histórico; Operações Lógicas; Tabela 
Verdade; Raciocínio Analítico.  
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CONHECIMENTO GERAIS - CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL:  
 

LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e interpretação de textos. Ortografia. Nova 
Ortografia. Acentuação gráfica. Prosódia. Crase. Classes de palavras: classificação, 

empregos e flexões. Conjugação verbal. Concordância nominal e verbal. Sinais de pontuação.  
Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Níveis de linguagem (ou níveis de fala).  
 
RACIOCÍNIO LÓGICO: Progressões aritméticas e progressões geométricas; Resolução de 
problemas de Lógica: Formal e Informal; Estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, 
lugares, coisas, eventos fictícios; A lógica no contexto histórico; Lógicas; Tabela Verdade; Raciocínio 
Analítico. 
 

 

Leia-se: 

 
1 - Cargos de Nível Superior 

 
- Conhecimentos gerais para todos os cargos de nível superior: 10 questões 
 

 

Atualidades: Atualidade, cultura, economia, transformações e estrutura social. Política no Brasil e 
no mundo, tipos de energias, tecnologias empregadas na transformação da economia mundial, arte 
e cultura. Educação e desenvolvimento social. Aspectos importantes da história e da geografia 
brasileiras. Economia sustentável e biodiversidade. 
Português: Ortografia, Linguagem Formal, Pronomes de Tratamento, Concordância Nominal e 
Verbal, Classes Gramaticais. Leitura e interpretação de pequenos textos. Escrita de palavras. 
Separação em sílabas. Gênero masculino e feminino. Ordem alfabética. Formação do plural aos 
substantivos terminados em vogal. Fonética: letra e fonema. 
Matemática/Raciocínio Lógico: Números Reais: Conjuntos Numéricos, Desigualdade, Valor 
Absoluto, intervalos; Funções: Definição, Operações; Funções Elementares: Constante, do 1º grau,  
Modular, Quadrática, Polinomial e Racional; Porcentagem, Geometria, Razão e Proporção, 
Fatoração. 
 
Legislação comum para os demais cargos: Constituição Federal de 1988,Constituição Estadual 
de Santa Catarina. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).  
 
Legislação comum ao cargos de professor: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
9.394/1996),   BNCC -Base Nacional Curricular Comum. Lei Complementar n. 170 de 1998. Conselho 
Estadual de Educação de Santa Catarina (Normas sobre Educação Básica), Plano Estadual de 
Educação de Santa Catarina. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 
 

 

2 - Cargos de Nível Médio e Técnico 
 

- Conhecimentos gerais para todos os cargos de nível Médio: 10 questões 
 
Atualidades: Atualidade, cultura, economia, transformações e estrutura social. Política no Brasil e 
no mundo, tipos de energias, tecnologias empregadas na transformação da economia mundial, arte 
e cultura. Educação e desenvolvimento social. Aspectos importantes da história e da geografia 
brasileiras. Economia sustentável e biodiversidade. 
Português: Ortografia, Linguagem Formal, Pronomes de Tratamento, Concordância Nominal e 
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Verbal, Classes Gramaticais. Leitura e interpretação de pequenos textos. Escrita de palavras.  
Separação em sílabas. Gênero masculino e feminino. Ordem alfabética. Formação do plural aos 
substantivos terminados em vogal. Fonética: letra e fonema. 
Matemática/Raciocínio Lógico: Números Reais: Conjuntos Numéricos, Desigualdade, Valor 
Absoluto, intervalos; Funções: Definição, Operações; Funções Elementares: Constante, do 1º grau, 
Modular, Quadrática, Polinomial e Racional; Porcentagem, Geometria, Razão e Proporção, 
Fatoração. 

 

3 - Cargos de Ensino Fundamental 
 

Conhecimentos Gerais para cargo de nível Ensino Fundamental 
 
Atualidades: Atualidade, cultura, economia, transformações e estrutura social. Política no Brasil e 
no mundo, tipos de energias, tecnologias empregadas na transformação da economia mundial, arte 
e cultura. Educação e desenvolvimento social. Aspectos importantes da história e da geografia 
brasileiras. Economia sustentável e biodiversidade 
 
Português: Ortografia, Linguagem Formal, Pronomes de Tratamento, Concordância Nominal e 
Verbal. Leitura e interpretação de pequenos textos. Escrita de palavras. Separação em sílabas. 
Gênero masculino e feminino. Ordem alfabética. Formação do plural aos substantivos terminados 
em vogal. Fonética: letra e fonema. 
Matemática/Raciocínio Lógico: Números Reais: Conjuntos Numéricos, Desigualdade, Valor 
Absoluto, Operações, Porcentagem, Geometria. 

 
 

6. Altera-se o item ANEXO I -  Conhecimentos Específicos: 

 

Onde lê- se:  

 

PROFESSOR DE ARTES: História da arte. Movimentos artísticos. O lúdico na obra de arte. 
Arte – educação. Psicologia da arte. Processo de criação. Criatividade:conceito, originalidade, 
criatividade e desenvolvimento, inibição, processo e produto. Percepção: o mundo sonoro, o 
visual, o tátil. Aspectos formais da Arte: linha, cor, forma, superfície, volume, espaço, tempo, 
movimento, som, ruído, intensidade, timbre, altura, duração, ritmo, dinâmica. Integração através 
da arte. Artes Cênicas: história das artes cênicas; papel das artes cênicas no processo 
educacional, teoria e prática; teatro e jogo, criatividade e imaginação. Artes Plásticas: história 
geral das artes; história e ensino da arte no Brasil; teoria da arte: arte como produção, 
conhecimento e expressão; a obra de arte e sua recepção. Artes visuais: elementos de 
visualidade e suas relações; comunicação na contemporaneidade. Artes visuais e o 
multiculturalismo. Música: aspectos históricos da música ocidental; elementos estruturais da 
linguagem musical; tendências educacionais quanto ao ensino da música, na sala de aula; visão 
interdisciplinar do conhecimento musical. Música e expressão. Dança: história da dança; papel 
da dança na educação; estrutura e funcionamento do corpo para a dança; proposta triangular: 
fazer, apreciar, contextualizar. As danças como manifestações culturais. Cultura musical 
brasileira. Cultura local. Folclore do Brasil. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para o Ensino Básico (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 
de julho de 2010). Lei n° 11645/2008. Educação, sociedade e cultura. A natureza do trabalho 
pedagógico: fundamentação filosófica, política, social e educacional. Teorias da aprendizagem. 
Psicologia da aprendizagem. Pedagogia Social Contribuições de Piaget e Vygotsky e Paulo 
Freire à Educação. Políticas públicas Inclusivas de educação. Currículo: concepções, relações 
de poder, transdisciplinaridade transversalidade. Pedagogia e Intervenção social.Relação 
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escola-família e escola-cultura. Violência intraescolar. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Aspectos relevantes da legislação do FUNDEB. Integração docente e discente. Modalidades de 
gestão. Cotidiano da escola: conselho de classe, reuniões pedagógicas, treinamento, 
planejamento, avaliação e acompanhamento. A construçãodo projeto político-pedagógico. 
Análise de erros. Aprendendo a aprender. Princípios éticos profissionais. Concepção Histórico 
Cultural. 

 

PROFESSOR DE ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA – AEE: Fundamentos e 
princípios da Educação Inclusiva. Marcos legais, políticos e educacionais da educação inclusiva 
e da educação especial. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva. Língua Brasileira de Sinais. Convenção Internacional sobre os Direitos das pessoas 
com deficiência; conceito de educação especial na perspectiva da educação inclusiva; 
atendimento educacional especializado – AEE e seus serviços, recursos e estratégias de 
acessibilidade;tecnologia assistiva, suas modalidades e o AEE; público da educação especial, 
conteúdo do AEE. Fundamento da Educação dos surdos: Mitos da língua de Sinais; Histórico 
da língua de Sinais no mundo e no Brasil; Identidade e Cultura Surda; Bilinguismo e surdez: a 
evolução dos conceitos no domínio da linguagem. Aspectos gramaticais da língua de Sinais: O 
léxico na língua de sinais; Parâmetros da Língua de Sinais (Fonologia); Vocabulário básico; 
Sistema Pronominal; Tipos de Frases; Tipos de Verbos; Adjetivos. Língua Portuguesa X Língua 
de Sinais Brasileira; Variações linguísticas; Iconicidade e Arbitrariedade; Estrutura Sintática. Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para o 
Ensino Básico (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 2010). Lei n° 11645/2008. 
Educação, sociedade e cultura. A natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, 
política, social e educacional. Teorias da aprendizagem. Psicologia da aprendizagem. 
Pedagogia Social Contribuições de Piaget e Vygotsky e Paulo Freire à Educação. Políticas 
públicas Inclusivas de educação. Currículo: concepções, relações de poder, 
transdisciplinaridade transversalidade. Pedagogia e Intervenção social. Relação escolafamília 
e escola-cultura. Violência intraescolar. Estatuto da Criança e do Adolescente. Aspectos 
relevantes da legislação do FUNDEB. Integração docente e discente. Modalidades de gestão. 
Cotidiano da escola: conselho de classe, reuniões pedagógicas, treinamento, planejamento, 
avaliação e acompanhamento. A construção do projeto político-pedagógico. Análise de erros. 
Aprendendo a aprender. Princípios éticos profissionais. Concepção Histórico Cultural. 

 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS: A Ciência como produção humana. Concepção de Ciência. 
Ensino de Ciências no Brasil. O currículo de Ciências no Ensino Fundamental. O Método 
Científico e suas aplicações. Conceitos primitivos e unificadores. Metodologia do ensino de 
Ciências. Os seres vivos e o ambiente. Características dos seres vivos. Níveis de organização 
e propriedades dos seres vivos. Os reinos dos seres vivos. Noções básicas de Ecologia: 
Biomas/Ecossistema – meio biótico e meio abiótico. Cadeia alimentar, relações e equilíbrio 
ecológico. Sustentabilidade. Alimentação saudável. O ser humano e a saúde: profilaxia das 
doenças infecto-contagiosas e sexualmente transmissíveis. Sexualidade e sexo. Teorias sobre 
a origem da vida. Teorias da Evolução. Botânica: classificação, importância, partes e funções 
dos vegetais. Zoologia dos invertebrados e vertebrados. Desenvolvimento histórico da química. 
Evolução dos modelos atômicos. Guerra Química e Bacteriológica. Física do cotidiano. Temas 
Transversais. Relações etnicorraciais, relações de gênero, cultura, tecnologia e ecocidadania. 
Consumo. Produção e destino do lixo. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
DiretrizesCurriculares Nacionais Gerais para o Ensino Básico (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 
de julho de 2010). Lei n° 11645/2008. Educação, sociedade e cultura. A natureza do trabalho 
pedagógico: fundamentação filosófica, política, social e educacional. Teorias da aprendizagem. 
Psicologia da aprendizagem. Pedagogia Social Contribuições dePiaget e Vygotsky e Paulo 
Freire à Educação. Políticas públicas Inclusivas de educação. Currículo: concepções, relações 
de poder, transdisciplinaridade transversalidade. Pedagogia e Intervenção social. Relação 
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escola-família e escola-cultura. Violência intraescolar. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Aspectos relevantes da legislação do FUNDEB. Integração docente e discente. Modalidades de 
gestão. Cotidiano da escola: conselho de classe, reuniões pedagógicas, treinamento, 
planejamento, avaliação e acompanhamento. A construção do projeto político-pedagógico. 
Análise de erros. Aprendendo a aprender. Princípios éticos profissionais. Concepção Histórico 
Cultural. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Objetivos e conteúdo da Educação Física em função 
do nível de desenvolvimento e aprendizagem da criança e do adolescente. Fases do 
desenvolvimento. Psicomotricidade. Aprendizagem motora e cognitiva. Organização desportiva: 
torneios, campeonatos, competições, colônia de férias. Didática e Prática de Ensino específica 
da disciplina. Educação para o lazer. Recreação: conceito e finalidades. Jogo: conceito e valor. 
Desportos: técnicas fundamentais e regras oficiais. Técnicas e instrumentos de medida e 
avaliação em Educação Física. Métodos e técnicas da Educação Física. As novas tendências 
da Educação Física: Educação Física Humanista, Educação Física Progressista e a Cultura 
Corporal. Jogos Cooperativos. Educação Física Escolar: diferentes abordagens. Fisiologia do 
exercício. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a EducaçãoBásica - Parecer CNE/CEB 
nº 07, de 07 de abril de 2010 e Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010. Resolução 
nº 07, de 14/12/2010. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para o Ensino Básico (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 2010). Lei 
n° 11645/2008. Educação, sociedade e cultura. A natureza do trabalho pedagógico: 
fundamentação filosófica, política, social e educacional. Teorias da aprendizagem. Psicologia 
da aprendizagem. Pedagogia Social Contribuições de Piaget e Vygotsky e Paulo Freire à 
Educação. Políticas públicas Inclusivas de educação. Currículo: concepções, relações de 
poder, transdisciplinaridade transversalidade. Pedagogia e Intervenção social. Relação 
escolafamília e escola-cultura. Violência intraescolar. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Aspectos relevantes da legislação do FUNDEB. Integração docente e discente. Modalidades de 
gestão. Cotidiano da escola: conselho de classe, reuniõespedagógicas, treinamento, 
planejamento, avaliação e acompanhamento. A construção do projeto político-pedagógico. 
Análise de erros. Aprendendo a aprender. Princípios éticos profissionais. Concepção Histórico 
Cultural. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E AMBIENTAL: Hidrogeologia. Hidrologia. 
Geomorfologia e Uso e Ocupação do Solo. Biomas. Ecossistemas. Geoquímica ambiental. 
Climatologia. Estudo de Impactos Ambientais e Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA. 
Planejamento e Implantação de Sistemasde Gestão Ambiental. Recuperação de Áreas 
Degradadas. Pedologia. Análise de Química Solo, Ar e Água. Hidráulica. Controle de Poluição 
das Águas. Controle de Poluição Atmosférica. Saúde Pública. Planejamento dos Recursos 
Hídricos. Obras Hidráulicas. Biomas. Ecossistemas. Estudos de Impactos Ambientais e relatório 
de impacto ambiental. Processos de licenciamento ambiental. Biodinâmica Ambiental; 
Tratamento Descentralizado de Esgotos; Tratamento de Águas Residuárias; Toxicologia 
Ambiental; Impactos Ambientais Globais; Hidráulica de Meios Porosos Não Saturados; Métodos 
de Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Urbanos; Quimiodinânica Ambiental; Processos 
Físico-Químicos em Engenharia Ambiental; Processos Biológicos em Engenharia Ambiental; 
Gestão e Tratamento de Efluentes Industriais; Gestão de Bacias Hidrográficas; Controle de 
Poluição Atmosférica; Avaliação de Impactos Ambientais; Avaliação Ambiental de Sistemas; 
Análise de Dados Ambientais; Legislação Ambiental: Lei nº 12.305/2010 e suas alterações; Lei  
nº 9.605/1998 e suas alterações; Lei nº 11.445/2007 e suas alterações; Lei nº 9.985/2000 e 
suas alterações; Lei nº 6.766/1979 e suas alterações; Lei nº 6.938/1981 e suas alterações; Lei 
nº 9.433/1997 e suas alterações; Lei nº 11.284/2006 e suas alterações; Lei nº 12.651/2012 e 
suas alterações, Resoluções Conama. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para o Ensino Básico (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 
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de julho de 2010). Lei n° 11645/2008. Educação, sociedade e cultura. A natureza do trabalho 
pedagógico: fundamentação filosófica, política, social e educacional. Teorias da aprendizagem. 
Psicologia da aprendizagem. Pedagogia Social Contribuições de Piaget e Vygotsky e Paulo 
Freire à Educação. Políticas públicas Inclusivas de educação. Currículo: concepções, relações 
de poder, transdisciplinaridade transversalidade. Pedagogia e Intervenção social. Relação 
escola-família e escolacultura. Violência intraescolar. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Aspectos relevantes da legislação do FUNDEB. Integração docente e discente. Modalidades de 
gestão. Cotidiano da escola: conselho de classe, reuniões pedagógicas, treinamento, 
planejamento, avaliação e acompanhamento. A construção do projeto político pedagógico. 
Análise de erros. Aprendendo a aprender. Princípios éticos profissionais. Concepção Histórico 
Cultural. 

 

PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO: A trajetória do Ensino religioso no Brasil. As diferentes 
concepções de religião. Concepção de Ensino Religioso, do seu significado na diversidade da 
sala de aula. LDB 9394/96. Paisagem Religiosa. Universo simbólico religioso. Texto sagrado. 
Filosofia Geral: Identidade, natureza e especificidade da Filosofia; Ciência, conhecimento e 
verdade na tradição filosófica ocidental. História da Filosofia: correntes, sistemas e escolas de 
pensamento dos pré-socráticos aos pós modernos. Filosofia Antiga: Pensamento pré-socrático; 
Uno e múltiplo; Movimento e realidade; Teoria das ideias em Platão; Conhecimento e opinião; 
Aparência e realidade; Filosofia Cristã e Medieval: Patrística e Escolástica; o problema dos 
universais; os transcendentais; Tempo e eternidade; Conhecimento humano e conhecimento 
divino; A Teoria do conhecimento e do juízo em Tomás de Aquino; A teoria das virtudes no 
medievo; As provas da existência de Deus: argumentos ontológico, cosmológico e teleológico; 
Filosofia Moderna: A(s) Teoria(s) do conhecimento entre os modernos; Verdade e evidência; 
Ideias; Causalidade; Indução e método; Vontade divina e liberdade humana; Teorias do sujeito 
na filosofia moderna; Contratualismo; Razão, entendimento, vontade e sensibilidade; Intuição e 
conceito; Idealismo alemão; Filosofia(s) da história; o belo e o sublime na Filosofia alemã; 
Filosofia Contemporânea: Crítica(s) à metafísica na contemporaneidade: Nietzsche, 
Wittgenstein e Heidegger; A Fenomenologia e o Existencialismo; a Filosofia Analítica: Frege, 
Russell e Wittgenstein; O Círculo de Viena; Marxismo e Escola de Frankfurt. Filosofia francesa 
contemporânea: Foucault e Deleuze. Ética e Política: A política antiga; a República de Platão; 
a Política de Aristóteles; A ética antiga: Platão, Aristóteles e filósofos helenistas; conceitos 
centrais da metafísica aristotélica; o Pensamento político moderno; Maquiavel, Locke, Hobbes, 
Rousseau e Montesquieu. Éticas do dever, Fundamentações da moral e a autonomia do sujeito 
Lógica, Epistemologia e Filosofia da ciência: Validade e verdade; proposição e argumento; 
Falácias não formais; Reconhecimento de argumentos; Conteúdo e forma; Quadro de 
oposições entre proposições categóricas; Inferências imediatas em contexto categórico; 
Conteúdo existencial e proposições categóricas; Tabelas de verdade; Cálculo proposicional; A 
teoria da ciência aristotélica Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para o Ensino Básico (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 de julho 
de 2010). Lei n° 11645/2008. Educação, sociedade e cultura. A natureza do trabalho 
pedagógico: fundamentação filosófica, política, social e educacional. Teorias da aprendizagem. 
Psicologia da aprendizagem. Pedagogia Social Contribuições de Piaget e Vygotsky e Paulo 
Freire à Educação. Políticas públicas Inclusivas de educação. Currículo: concepções, relações 
de poder, transdisciplinaridade transversalidade. Pedagogia e Intervenção social. Relação 
escolafamília e escola-cultura. Violência intraescolar. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Aspectos relevantes da legislação do FUNDEB. Integração docente e discente. Modalidades de 
gestão. Cotidiano da escola: conselho de classe, reuniões pedagógicas, treinamento, 
planejamento, avaliação e acompanhamento. A construção do projeto político-pedagógico. 
Análise de erros. Aprendendo a aprender. Princípioséticos profissionais. Concepção Histórico 
Cultural. 
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PROFESSOR DE GEOGRAFIA: Geografia Física, Humana e Econômica de: Geografia de 
Santa Catarina. Geografia do Brasil; Geografia Mundial. Cartografia. Leitura de Paisagens. 
Relação Dinâmica entre Sociedade e Natureza. Meio Rural e Meio Urbano. Produção e 
Distribuição de Riquezas. População. Brasil – Diversidade Natural/ Divisão Geoeconômica. 
Brasil – Diversidade Cultural segundo o IBGE. Brasil – Campos – Cidades. Espaços em 
transformação. Brasil – Regiões Geoeconômicas. Relações Econômicas do Brasil: Dinâmica 
Natural do Planeta Terra. Mundo Desenvolvido e Subdesenvolvido. A antiga e a Nova Ordem 
Mundial. A Globalização e os Avanços Tecnológicos e Científicos: Geopolítica – Conflitos 
Mundiais Contemporâneos. Temas Transversais. Lei de Diretrizes e Bases da 
EducaçãoNacional. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para o Ensino Básico (Resolução 
CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 2010). Lei n° 11645/2008. Educação, sociedade e cultura. A 
natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política, social e educacional. 
Teorias da aprendizagem. Psicologia da aprendizagem. Pedagogia Social Contribuições de 
Piaget e Vygotsky e Paulo Freire à Educação. Políticas públicas Inclusivas de educação. 
Currículo: concepções, relações de poder, transdisciplinaridade transversalidade. Pedagogia e 
Intervenção social. Relação escola-família e escolacultura. Violência intraescolar. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Aspectos relevantes da legislação do FUNDEB. Integração docente 
e discente. Modalidades de gestão. Cotidiano da escola: conselho de classe, reuniões 
pedagógicas, treinamento, planejamento, avaliação e acompanhamento. A construção do 
projeto políticopedagógico. Análise de erros. Aprendendo a aprender. Princípios éticos 
profissionais. Concepção Histórico Cultural. 

 

PROFESSOR DE HISTÓRIA: Tempo e espaço como categoria histórica. Relações sociais de 
produção. Didática e metodologia da história. Movimentos sociais. Globalização. Capitalismo. 
Circuito do poder: democracia, participação, descentralização. Lutas sociais na América Latina, 
Argentina, Brasil e Chile. A escravidão reabilitada. Revolução Burguesa no Brasil. Processos 
eleitorais do Brasil. História de Santa Catarina. História do Brasil. História geral. Temas 
Transversais. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para o Ensino Básico (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 2010). Lei n° 
11645/2008. Educação, sociedade e cultura. A natureza do trabalho 
pedagógico:fundamentação filosófica, política, social e educacional. Teorias da aprendizagem. 
Psicologia da aprendizagem. Pedagogia Social Contribuições de Piaget e Vygotsky e Paulo 
Freire à Educação. Políticas públicas Inclusivas de educação. Currículo: concepções, relações 
de poder, transdisciplinaridade transversalidade. Pedagogia e Intervenção social. Relação 
escola-família e escola-cultura. Violência intraescolar. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Aspectos relevantes da legislação do FUNDEB. Integração docente e discente. Modalidades de 
gestão. Cotidiano da escola: conselho de classe, reuniões pedagógicas, treinamento, 
planejamento, avaliação e acompanhamento. A construção do projeto político-pedagógico. 
Análise de erros. Aprendendo a aprender. Princípios éticos profissionais. Concepção Histórico 
Cultural. 

 

PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA INGLÊS: A importância do ensino de Língua 
Inglesa no Brasil. A história, objetivos e características das metodologias e abordagens de 
ensino de Língua Inglesa no Brasil. A língua como forma de interação. A língua numa 
perspectiva histórico-cultural. Interdisciplinaridade. Recursos didáticos pedagógicos. O ensino 
das quatro habilidades (ler, ouvir, falar e escrever): o ensino da gramática. Inglês Instrumental: 
estratégias de leitura. Interpretação de textos. Temas Transversais. Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para o Ensino Básico 
(Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 2010). Lei n° 11645/2008. Educação, sociedade e 
cultura. A natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política, social e 
educacional. Teorias da aprendizagem. Psicologia da aprendizagem. Pedagogia Social 
Contribuições de Piaget e Vygotsky e Paulo Freire à Educação. Políticas públicas Inclusivas de 
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educação. Currículo: concepções, relações de poder, transdisciplinaridade transversalidade. 
Pedagogia e Intervenção social. Relação escola-família e escolacultura. Violência intraescolar. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Aspectos relevantes da legislação do FUNDEB. 
Integração docente e discente. Modalidades de gestão. Cotidiano da escola: conselho de 
classe, reuniões pedagógicas, treinamento,planejamento, avaliação e acompanhamento. A 
construção do projeto políticopedagógico. Análise de erros. Aprendendo a aprender. Princípios 
éticos profissionais. Concepção Histórico Cultural. 

 
As questões da prova objetiva de conhecimentos específicos poderão ser formuladas 
na Língua Inglesa.  

 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA: Concepções de linguagem. Concepções de 
aprendizagem. Gêneros do discurso. Leitura e formação de leitores na escola. Intertextualidade 
na leitura e produção textual na escola. Literatura juvenil: possibilidades de abordagem. Texto 
e discurso (linguagem, interlocutor, situação comunicativa, coesão, coerência, adequação 
textual e clareza). Gramática normativa e o ensino da língua portuguesa. Desdobramentos da 
gramática normativa: fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. Linguagem nas modalidades 
oral e escrita em diferentes esferas da interação humana. Interdisciplinaridade no ensino de 
língua portuguesa. Ensino de língua portuguesa conforme os Parâmetros Curriculares 
Nacionais. O ensino de língua portuguesa e o uso de tecnologias da informação e comunicação. 
O ensino de língua portuguesa conforme a Temas transversais e o ensino de língua portuguesa. 
Avaliação da aprendizagem no ensino de língua portuguesa. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para o Ensino Básico (Resolução 
CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 2010). Lei n° 11645/2008. Educação, sociedade e cultura. A 
natureza do trabalho pedagógico: fundamentação filosófica, política, social e educacional. 
Teorias da aprendizagem. Psicologia da aprendizagem. Pedagogia Social Contribuições de 
Piaget e Vygotsky e Paulo Freire à Educação. Políticas públicas Inclusivas de educação. 
Currículo: concepções, relações de poder, transdisciplinaridade transversalidade. Pedagogia e 
Intervenção social. Relação escola-família e escola-cultura. Violência intraescolar. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Aspectos relevantes da legislação do FUNDEB. Integração docente 
e discente. Modalidades de gestão. Cotidiano da escola: conselho de classe, reuniões 
pedagógicas, treinamento, 

 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA: Concepções do ensino e aprendizagem da matemática. 
Tendências pedagógicas do ensino de Matemática no Brasil. A didática e a metodologia do 
ensino da matemática. A resolução de problema e o ensinoaprendizagem de Matemática. Jogos 
nas aulas de matemática e o papel do lúdico no ensino da Matemática. A história da matemática. 
Temas transversais. Os campos conceituais no ensino da Matemática: - Números e Operações: 
naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais; - Espaço e Forma: figuras planas, sólidos 
geométricos, ângulos, simetria, Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras, Relações métricas 
num triângulo qualquer, Trigonometria; - Grandezas e Medidas: comprimento, massa, 
capacidade, superfície/área, tempo, temperatura, sistema monetário; - Tratamento da 
Informação: tabelas, gráficos, quadros, listas, diagramas, médias e probabilidades, moda e 
mediana; - Álgebra: operações inversas, equações e sistemas de equações de1° e 2° grau, 
razão e proporção, regra de três, porcentagem, juros, operações com expressões algébricas, 
polinômios, funções polinomiais de 1° e 2° grau, exponencial e logarítmica, matrizes, sistemas 
e determinantes de equações lineares, progressões aritmética e geométrica, análise 
combinatória e cálculo de probabilidades. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para o Ensino Básico (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 
de julho de 2010). Lei n° 11645/2008. Educação, sociedade e cultura. A natureza do trabalho 
pedagógico: fundamentação filosófica, política, social e educacional. Teorias da aprendizagem. 
Psicologia daaprendizagem. Pedagogia Social Contribuições de Piaget e Vygotsky e Paulo 
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Freire à Educação. Políticas públicas Inclusivas de educação. Currículo: concepções, relações 
de poder, transdisciplinaridade transversalidade. Pedagogia e Intervenção social. Relação 
escola-família e escola-cultura. Violência intraescolar. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Aspectos relevantes da legislação do FUNDEB. Integração docente e discente. Modalidades de 
gestão. Cotidiano da escola: conselho de classe, reuniões pedagógicas, treinamento, 
planejamento, avaliação e acompanhamento. A construção do projeto político-pedagógico. 
Análise de erros. Aprendendo a aprender. Princípios éticos profissionais. Concepção Histórico 
Cultural. 

 

Leia –se:  

 

PROFESSOR DE ARTES: História da arte. Movimentos artísticos. O lúdico na obra de 
arte. Arte – educação. Psicologia da arte. Processo de criação. Criatividade:conceito, 
originalidade, criatividade e desenvolvimento, inibição, processo e produto. Percepção: 
o mundo sonoro, o visual, o tátil. Aspectos formais da Arte: linha, cor, forma, superfície, 
volume, espaço, tempo, movimento, som, ruído, intensidade, timbre, altura, duração, 
ritmo, dinâmica. Integração através da arte. Artes Cênicas: história das artes cênicas; 
papel das artes cênicas no processo educacional, teoria e prática; teatro e jogo, 
criatividade e imaginação. Artes Plásticas: história geral das artes; história e ensino da 
arte no Brasil; teoria da arte: arte como produção, conhecimento e expressão; a obra de 
arte e sua recepção. Artes visuais: elementos de visualidade e suas relações; 
comunicação na contemporaneidade. Artes visuais e o multiculturalismo. Música: 
aspectos históricos da música ocidental; elementos estruturais da linguagem musical; 
tendências educacionais quanto ao ensino da música, na sala de aula; visão 
interdisciplinar do conhecimento musical. Música e expressão. Dança: história da dança; 
papel da dança na educação; estrutura e funcionamento do corpo para a dança; proposta 
triangular: fazer, apreciar, contextualizar. As danças como manifestações culturais. 
Cultura musical brasileira. Cultura local. Folclore do Brasil. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para o Ensino Básico 
(Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 2010). 

 
  PROFESSOR DE ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA –AEE: Fundamentos 
e princípios da Educação Inclusiva. Marcos legais, políticos e educacionais da educação 
inclusiva e da educação especial. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva. Língua Brasileira de Sinais. Convenção Internacional sobre os 
Direitos das pessoas com deficiência; conceito de educação especial na perspectiva da 
educação inclusiva; atendimento educacional especializado – AEE e seus serviços, 
recursos e estratégias de acessibilidade;tecnologia assistiva, suas modalidades e o AEE; 
público da educação especial, conteúdo do AEE. Fundamento da Educação dos surdos: 
Mitos da língua de Sinais; Histórico da língua de Sinais no mundo e no Brasil; Identidade 
e Cultura Surda; Bilinguismo e surdez: a evolução dos conceitos no domínio da linguagem. 
Aspectos gramaticais da língua de Sinais: O léxico na língua de sinais; Parâmetros da 
Língua de Sinais (Fonologia); Vocabulário básico; Sistema Pronominal; Tipos de Frases; 
Tipos de Verbos; Adjetivos. Língua Portuguesa X Língua de Sinais Brasileira; Variações 
linguísticas; Iconicidade e Arbitrariedade; Estrutura Sintática. Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. Teorias da aprendizagem. Psicologia da aprendizagem. Pedagogia 
Social Contribuições de Piaget e Vygotsky e Paulo Freire à Educação. Políticas públicas 
Inclusivas de educação. Estatuto da Criança e do Adolescente. Aspectos relevantes da 
legislação do FUNDEB. Integração docente e discente. Modalidades de gestão. Cotidiano 
da escola: conselho de classe, reuniões pedagógicas, treinamento, planejamento, 
avaliação e acompanhamento. A construção do projeto político-pedagógico.   
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PROFESSOR DE CIÊNCIAS: A Ciência como produção humana. Concepção de Ciência. 
Ensino de Ciências no Brasil. O currículo de Ciências no Ensino Fundamental. O Método 
Científico e suas aplicações. Conceitos primitivos e unificadores. Metodologia do ensino 
de Ciências. Os seres vivos e o ambiente. Características dos seres vivos. Níveis de 
organização e propriedades dos seres vivos. Os reinos dos seres vivos. Noções básicas 
de Ecologia: Biomas/Ecossistema – meio biótico e meio abiótico. Cadeia alimentar, 
relações e equilíbrio ecológico. Sustentabilidade. Alimentação saudável. O ser humano e 
a saúde: profilaxia das doenças infecto-contagiosas e sexualmente transmissíveis. 
Sexualidade e sexo. Teorias sobre a origem da vida. Teorias da Evolução. Botânica: 
classificação, importância, partes e funções dos vegetais. Zoologia dos invertebrados e 
vertebrados. Desenvolvimento histórico da química. Evolução dos modelos atômicos. 
Guerra Química e Bacteriológica. Física do cotidiano. Temas Transversais. Relações 
etnicorraciais, relações de gênero, cultura, tecnologia e ecocidadania. Consumo. 
Produção e destino do lixo. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
DiretrizesCurriculares Nacionais Gerais para o Ensino Básico (Resolução CNE/CEB nº 4 
de 13 de julho de 2010). Estatuto da Criança e do Adolescente. Aspectos relevantes da 
legislação do FUNDEB. Integração docente e discente. Modalidades de gestão. Cotidiano 
da escola: conselho de classe, reuniões pedagógicas, treinamento, planejamento, 
avaliação e acompanhamento. A construção do projeto político-pedagógico. Análise de 
erros. Aprendendo a aprender. Princípios éticos profissionais 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Objetivos e conteúdo da Educação Física em 
função do nível de desenvolvimento e aprendizagem da criança e do adolescente. Fases 
do desenvolvimento. Psicomotricidade. Aprendizagem motora e cognitiva. Organização 
desportiva: torneios, campeonatos, competições, colônia de férias. Didática e Prática de 
Ensino específica da disciplina. Educação para o lazer. Recreação: conceito e finalidades. 
Jogo: conceito e valor. Desportos: técnicas fundamentais e regras oficiais. Técnicas e 
instrumentos de medida e avaliação em Educação Física. Métodos e técnicas da Educação 
Física. As novas tendências da Educação Física: Educação Física Humanista, Educação 
Física Progressista e a Cultura Corporal. Jogos Cooperativos. Educação Física Escolar: 
diferentes abordagens. Fisiologia do exercício. A natureza do trabalho pedagógico: 
fundamentação filosófica, política, social e educacional.Teorias da aprendizagem. 
Psicologia da aprendizagem. Pedagogia Social Contribuições de Piaget e Vygotsky e 
Paulo Freire à Educação. Políticas públicas Inclusivas de educação. Currículo: 
concepções, relações de poder, transdisciplinaridade transversalidade. Pedagogia e 
Intervenção social. Relação escola/família e escola/cultura. Violência intraescolar 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E AMBIENTAL: 
Hidrogeologia. Hidrologia. Geomorfologia e Uso e Ocupação do Solo. Biomas. 
Ecossistemas. Geoquímica ambiental. Climatologia. Estudo de Impactos Ambientais e 
Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA. Planejamento e Implantação de Sistemasde 
Gestão Ambiental. Recuperação de Áreas Degradadas. Pedologia. Análise de Química 
Solo, Ar e Água. Hidráulica. Controle de Poluição das Águas. Controle de Poluição 
Atmosférica. Saúde Pública. Planejamento dos Recursos Hídricos. Obras Hidráulicas. 
Biomas. Ecossistemas. Estudos de Impactos Ambientais e relatório de impacto 
ambiental. Processos de licenciamento ambiental. Biodinâmica Ambiental; Tratamento 
Descentralizado de Esgotos; Tratamento de Águas Residuárias; Toxicologia Ambiental; 
Impactos Ambientais Globais; Hidráulica de Meios Porosos Não Saturados; Métodos de 
Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Urbanos; Quimiodinânica Ambiental; 
Processos Físico-Químicos em Engenharia Ambiental; Processos Biológicos em 
Engenharia Ambiental; Gestão e Tratamento de Efluentes Industriais; Gestão de Bacias 
Hidrográficas; Controle de Poluição Atmosférica; Avaliação de Impactos Ambientais; 
Avaliação Ambiental de Sistemas; Análise de Dados Ambientais; Legislação Ambiental: Lei 
nº 12.305/2010 e suas alterações; Lei nº 9.605/1998 e suas alterações; Lei nº 11.445/2007 
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e suas alterações; Lei nº 9.985/2000 e suas alterações; Lei nº 6.766/1979 e suas alterações; 
Lei nº 6.938/1981 e suas alterações; Lei nº 9.433/1997 e suas alterações; Lei nº 11.284/2006 
e suas alterações; Lei nº 12.651/2012 e suas alterações, Resoluções Conama. Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para o 
Ensino Básico (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 2010). Lei n° 11645/2008. 
Educação, sociedade e cultura. A natureza do trabalho pedagógico: fundamentação 
filosófica, política, social e educacional.Estatuto da Criança e do Adolescente. Aspectos 
relevantes da legislação do FUNDEB. Integração docente e discente. Modalidades de 
gestão. Cotidiano da escola: conselho de classe, reuniões pedagógicas, treinamento, 
planejamento, avaliação e acompanhamento. A construção do projeto político 
pedagógico. Análise de erros. Aprendendo a aprender. Princípios éticos profissionais. 
Concepção Histórico Cultural.  
 

PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO: A trajetória do Ensino religioso no Brasil. As 
diferentes concepções de religião. Concepção de Ensino Religioso, do seu significado 
na diversidade da sala de aula. LDB 9394/96. Paisagem Religiosa. Universo simbólico 
religioso. Texto sagrado. Filosofia Geral: Identidade, natureza e especificidade da 
Filosofia; Ciência, conhecimento e verdade na tradição filosófica ocidental. História da 
Filosofia: correntes, sistemas e escolas de pensamento dos pré-socráticos aos pós 
modernos. Filosofia Antiga: Pensamento pré-socrático; Uno e múltiplo; Movimento e 
realidade; Teoria das ideias em Platão; Conhecimento e opinião; Aparência e realidade; 
Filosofia Cristã e Medieval: Patrística e Escolástica; o problema dos universais; os 
transcendentais; Tempo e eternidade; Conhecimento humano e conhecimento divino; 
A Teoria do conhecimento e do juízo em Tomás de Aquino; A teoria das virtudes no 
medievo; As provas da existência de Deus: argumentos ontológico, cosmológico e 
teleológico; Filosofia Moderna: A(s) Teoria(s) do conhecimento entre os modernos; 
Verdade e evidência; Ideias; Causalidade; Indução e método; Vontade divina e 
liberdade humana; Teorias do sujeito na filosofia moderna; Contratualismo; Razão, 
entendimento, vontade e sensibilidade; Intuição e conceito; Idealismo alemão; 
Filosofia(s) da história; o belo e o sublime na Filosofia alemã; Filosofia Contemporânea: 
Crítica(s) à metafísica na contemporaneidade: Nietzsche, Wittgenstein e Heidegger; A 
Fenomenologia e o Existencialismo; a Filosofia Analítica: Frege, Russell e Wittgenstein; 
O Círculo de Viena; Marxismo e Escola de Frankfurt. Filosofia francesa contemporânea: 
Foucault e Deleuze. Ética e Política: A política antiga; a República de Platão; a Política 
de Aristóteles; A ética antiga: Platão, Aristóteles e filósofos helenistas; conceitos 
centrais da metafísica aristotélica; o Pensamento político moderno; Maquiavel, Locke, 
Hobbes, Rousseau e Montesquieu. Éticas do dever, Fundamentações da moral e a 
autonomia do sujeito Lógica, Epistemologia e Filosofia da ciência: Validade e verdade; 
proposição e argumento; Falácias não formais; Reconhecimento de argumentos; 
Conteúdo e forma; Quadro de oposições entre proposições categóricas; Inferências 
imediatas em contexto categórico; Conteúdo existencial e proposições categóricas; 
Tabelas de verdade; Cálculo proposicional; A teoria da ciência aristotélica Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para 
o Ensino Básico (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 2010). Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Aspectos relevantes da legislação do FUNDEB. Integração docente e 
discente. Modalidades de gestão. Cotidiano da escola: conselho de classe, reuniões 
pedagógicas, treinamento, planejamento, avaliação e acompanhamento. A construção 
do projeto político-pedagógico. Análise de erros. Aprendendo a aprender. 
Princípioséticos profissionais. Concepção Histórico Cultural.  
 

 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA: Geografia Física, Humana e Econômica de: Geografia 
de Santa Catarina. Geografia do Brasil; Geografia Mundial. Cartografia. Leitura de 
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Paisagens. Relação Dinâmica entre Sociedade e Natureza. Meio Rural e Meio Urbano. 
Produção e Distribuição de Riquezas. População. Brasil – Diversidade Natural/ Divisão 
Geoeconômica. Brasil – Diversidade Cultural segundo o IBGE. Brasil – Campos – 
Cidades. Espaços em transformação. Brasil – Regiões Geoeconômicas. Relações 
Econômicas do Brasil: Dinâmica Natural do Planeta Terra. Mundo Desenvolvido e 
Subdesenvolvido. A antiga e a Nova Ordem Mundial. A Globalização e os Avanços 
Tecnológicos e Científicos: Geopolítica – Conflitos Mundiais Contemporâneos. Temas 
Transversais. Lei de Diretrizes e Bases da EducaçãoNacional. Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para o Ensino Básico (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 
2010). Estatuto da Criança e do Adolescente. Aspectos relevantes da legislação do 
FUNDEB. Integração docente e discente. Modalidades de gestão. Cotidiano da escola: 
conselho de classe, reuniões pedagógicas, treinamento, planejamento, avaliação e 
acompanhamento. A construção do projeto políticopedagógico. Análise de erros. 
Aprendendo a aprender. Princípios éticos profissionais. Concepção Histórico Cultural. 
 
PROFESSOR DE HISTÓRIA: Tempo e espaço como categoria histórica. Relações 
sociais de produção. Didática e metodologia da história. Movimentos sociais. 
Globalização. Capitalismo. Circuito do poder: democracia, participação, 
descentralização. Lutas sociais na América Latina, Argentina, Brasil e Chile. A 
escravidão reabilitada. Revolução Burguesa no Brasil. Processos eleitorais do Brasil. 
História de Santa Catarina. História do Brasil. História geral. Temas Transversais. Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 
para o Ensino Básico (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 2010). Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Aspectos relevantes da legislação do FUNDEB. Integração 
docente e discente. Modalidades de gestão. Cotidiano da escola: conselho de classe, 
reuniões pedagógicas, treinamento, planejamento, avaliação e acompanhamento. A 
construção do projeto político-pedagógico. Análise de erros. Aprendendo a aprender. 
Princípios éticos profissionais. Concepção Histórico Cultural. 
 
 
PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA INGLÊS: A importância do ensino de Língua 
Inglesa no Brasil. A história, objetivos e características das metodologias e abordagens 
de ensino de Língua Inglesa no Brasil. A língua como forma de interação. A língua numa 
perspectiva histórico-cultural. Interdisciplinaridade. Recursos didáticos pedagógicos. O 
ensino das quatro habilidades (ler, ouvir, falar e escrever): o ensino da gramática. Inglês 
Instrumental: estratégias de leitura. Interpretação de textos. Temas Transversais. Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para o 
Ensino Básico (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 2010). Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Aspectos relevantes da legislação do FUNDEB. Integração docente e 
discente. Modalidades de gestão. Cotidiano da escola: conselho de classe, reuniões 
pedagógicas, treinamento,planejamento, avaliação e acompanhamento. A construção do 
projeto políticopedagógico. Análise de erros. Aprendendo a aprender. Princípios éticos 
profissionais. Concepção Histórico Cultural. 
 
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA: Concepções de linguagem. Concepções de 
aprendizagem. Gêneros do discurso. Leitura e formação de leitores na escola. 
Intertextualidade na leitura e produção textual na escola. Literatura juvenil: 
possibilidades de abordagem. Texto e discurso (linguagem, interlocutor, situação 
comunicativa, coesão, coerência, adequação textual e clareza). Gramática normativa e 
o ensino da língua portuguesa. Desdobramentos da gramática normativa: fonologia, 
morfologia, sintaxe e semântica. Linguagem nas modalidades oral e escrita em 
diferentes esferas da interação humana. Interdisciplinaridade no ensino de língua 
portuguesa. Ensino de língua portuguesa conforme os Parâmetros Curriculares 
Nacionais. O ensino de língua portuguesa e o uso de tecnologias da informação e 
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comunicação. O ensino de língua portuguesa conforme a Temas transversais e o 
ensino de língua portuguesa. Avaliação da aprendizagem no ensino de língua 
portuguesa. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para o Ensino Básico (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 
2010). Estatuto da Criança e do Adolescente. Aspectos relevantes da legislação do 
FUNDEB. Integração docente e discente. Modalidades de gestão. Cotidiano da escola: 
conselho de classe, reuniões pedagógicas, treinamento, planejamento, avaliação e 
acompanhamento. A construção do projeto político-pedagógico. Análise de erros. 
Aprendendo a aprender. Princípios éticos profissionais. Concepção Histórico Cultural. 
 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA: Concepções do ensino e aprendizagem da 
matemática. Tendências pedagógicas do ensino de Matemática no Brasil. A didática e 
a metodologia do ensino da matemática. A resolução de problema e o 
ensinoaprendizagem de Matemática. Jogos nas aulas de matemática e o papel do 
lúdico no ensino da Matemática. A história da matemática. Temas transversais. Os 
campos conceituais no ensino da Matemática: - Números e Operações: naturais, 
inteiros, racionais, irracionais, reais; - Espaço e Forma: figuras planas, sólidos 
geométricos, ângulos, simetria, Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras, Relações 
métricas num triângulo qualquer, Trigonometria; - Grandezas e Medidas: comprimento, 
massa, capacidade, superfície/área, tempo, temperatura, sistema monetário; - 
Tratamento da Informação: tabelas, gráficos, quadros, listas, diagramas, médias e 
probabilidades, moda e mediana; - Álgebra: operações inversas, equações e sistemas 
de equações de1° e 2° grau, razão e proporção, regra de três, porcentagem, juros, 
operações com expressões algébricas, polinômios, funções polinomiais de 1° e 2° grau, 
exponencial e logarítmica, matrizes, sistemas e determinantes de equações lineares, 
progressões aritmética e geométrica, análise combinatória e cálculo de probabilidades. 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para 
o Ensino Básico (Resolução CNE/CEB nº 4 de 13 de julho de 2010). Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Aspectos relevantes da legislação do FUNDEB. Integração docente 
e discente. Modalidades de gestão. Cotidiano da escola: conselho de classe, reuniões 
pedagógicas, treinamento, planejamento, avaliação e acompanhamento. A construção 
do projeto político-pedagógico. Análise de erros. Aprendendo a aprender. Princípios 
éticos profissionais. Concepção Histórico Cultural. 
 

7. Altera-se o item ANEXO II -  Descrição das Atividades dos Cargos: 
 
Onde lê-se:  
 
Cargo: Motorista de caminhão e ônibus 
 
 
Leia-se:  
 
Cargo: Motorista de caminhão, ambulância e ônibus. 
 

 
8. Altera-se o item ANEXO III -  Da Prova Prática:  
 
Onde lê-se:  
 

Cargo Tipo de Prova 

[...]  
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Motorista de caminhão e ônibus 

 

Prova de condução de caminhão e ônibus  
 

 
4) A prova de condução de ônibus e caminhão consiste em comprovar a habilidade de realizar a 
baliza e conduzir cada um dos dois veículos por uma distância de 1,5 km (um quilômetro e meio), 
com curvas e retorno, em atenção as normas de circulação e de segurança no trânsito. 

 
 
Leia-se:  
 

Cargo Tipo de Prova 

[...]  

Motorista de caminhão, ambulância e ônibus 

 

Prova de condução de caminhão, ambulância e 
ônibus  
 

 
4) A prova de condução de ônibus, ambulância e caminhão consiste em comprovar a habilidade 
de realizar a baliza e conduzir cada um dos dois veículos por uma distância de 1,5 km (um quilômetro 
e meio), com curvas e retorno, em atenção as normas de circulação e de segurança no trânsito. 

 
 
9. Acrescenta-se a prova de títulos para os cargos de professor:  
 

 
- A prova de títulos será de caráter classificatório.  

- Participarão da prova de títulos os candidatos inscritos para os cargos de professor.  

- Os candidatos terão o prazo de um dia, conforme disposto no edital, no endereço 

eletrônico https://unesc.selecao.net.br/, sob pena de preclusão, para apresentar seus 

títulos.  

- Os títulos deverão ser enviados em formato .pdf, em local específico para este fim 

na “Área do candidato” no endereço eletrônico https://unesc.selecao.net.br/, a partir 

das 08 horas do dia 14 de janeiro de 2022 até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos 

do mesmo dia, em formato legível.  

5.6.1.5. Para fins de pontuação na prova de títulos, serão considerados os diplomas 

de Cursos de Pós-graduação, conforme valores abaixo: 

a) Doutorado reconhecido ou revalidado: Certificado de curso de Pós-

Graduação, em nível de Doutorado na disciplina em que se inscreveuou na área de 

Educação - 3 (três) pontos; 

b) Mestrado reconhecido ou revalidado: Diploma ou certificado de curso de Pós-

Graduação, em nível de Mestrado, na disciplina em que se inscreveu ou na área de 

Educação - 2 (dois) pontos; 

c) Especialização: Certificado de curso de Pós-Graduação, em nível de Especialização 

na disciplina em que se  inscreveu ou na área de Educação - 1 (um) ponto. 
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-  O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação original constante 
no item anterior deste edital, pois poderá ser solicitada, a qualquer tempo, para 
conferência. 

- O candidato deverá, para efeito de pontuação, apresentar até o máximo de 1 (um) 
título de cada classe daqueles elencados no item 5.4.1.5 deste Capítulo. 

-  Serão aceitos os diplomas e certificados emitidos até a data de publicação deste 
Edital. 

 

10. Altera-se o item ANEXO IV -  Cronograma:  

 
Onde lê-se:  
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Evento Datas 

Publicação do Edital 24/11/2021 

Período de inscrições  

Período de inscrições para candidatos PCD 

24/11 a 

13/12/2021 

Requerimento de condições especiais 
24/11 a 

13/12/2021 

Deferimento/Indeferimento dos requerimentos de condições especiais 

Deferimento/Indeferimento das inscrições de candidatos PCD 

 

15/12/2021 

Prazo para recurso:  

Indeferimento dos requerimentos de condições especiais 

Indeferimento das inscrições de candidatos PCD 

 

16/12/2021 

Respostas aos recursos: 

Indeferimento dos requerimentos de condições especiais 

Indeferimento das inscrições de candidatos PCD 

 

20/12/2021 

Requerimento de isenção da taxa de inscrição 
24/11 a 

03/12/2021 

Deferimento/Indeferimento dos requerimentos de isenção da taxa de 

inscrição 
06/12/2021 

Prazo para recurso: 

Indeferimento dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição 
07/12/2021 

Respostas aos recursos: 

Indeferimento dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição 
09/12/2021 

Homologação das inscrições 21/12/2021 

Publicação dos locais de prova 21/12/2021 

PROVA OBJETIVA 09/01/2022 

Publicação do gabarito preliminar 09/01/2022 

Prazo para recurso: Gabarito preliminar 10/01/2022 

Resposta aos recursos: Gabarito preliminar 14/01/2022 

Publicação do gabarito oficial 14/01/2022 

Resultado preliminar dos classificados na prova objetiva 14/01/2022 

Prazo para recurso: 

Resultado final preliminar dos classificados na prova objetiva 

15/01/ a 

17/01/2022 

Resposta aos recursos: 

Resultado final preliminar dos classificados na prova objetiva 
21/01/2022 

Resultado final dos classificados na prova objetiva 21/01/2022 

Convocação dos candidatos para realização da prova prática 21/01/2022 

Prova prática  25/01/2022 

Resultado final preliminar dos classificados na prova prática 27/01/2022 

Prazo para recurso: 

Resultado final preliminar dos classificados na prova prática 
28/01/2022 

Resposta aos recursos: 

Resultado final preliminar dos classificados na prova prática 
02/02/2022 

Publicação do resultado final definitivo da prova prática 02/02/2022 
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Leia-se:  
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Evento Datas 

Publicação do Edital 24/11/2021 

Período de inscrições  

Período de inscrições para candidatos PCD 

24/11 a 

13/12/2021 

Requerimento de condições especiais 
24/11 a 

13/12/2021 

Deferimento/Indeferimento dos requerimentos de condições especiais 

Deferimento/Indeferimento das inscrições de candidatos PCD 

 

15/12/2021 

Prazo para recurso:  

Indeferimento dos requerimentos de condições especiais 

Indeferimento das inscrições de candidatos PCD 

 

16/12/2021 

Respostas aos recursos: 

Indeferimento dos requerimentos de condições especiais 

Indeferimento das inscrições de candidatos PCD 

 

20/12/2021 

Requerimento de isenção da taxa de inscrição 
24/11 a 

03/12/2021 

Deferimento/Indeferimento dos requerimentos de isenção da taxa de 

inscrição 
06/12/2021 

Prazo para recurso: 

Indeferimento dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição 
07/12/2021 

Respostas aos recursos: 

Indeferimento dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição 
09/12/2021 

Homologação das inscrições 21/12/2021 

Publicação dos locais de prova 21/12/2021 

PROVA OBJETIVA 09/01/2022 

Publicação do gabarito preliminar 09/01/2022 

Prazo para recurso: Gabarito preliminar 10/01/2022 

Resposta aos recursos: Gabarito preliminar 14/01/2022 

Publicação do gabarito oficial e prova de títulos - período de 

envio dos títulos 
14/01/2022 

Resultado preliminar dos classificados na prova objetiva e prova de 

títulos 
14/01/2022 

Prazo para recurso: 

Resultado final preliminar dos classificados na prova objetiva e prova 

de títulos 

15/01/ a 

17/01/2022 

Resposta aos recursos: 

Resultado final preliminar dos classificados na prova objetiva e prova 

de títulos 

21/01/2022 

Resultado final dos classificados na prova objetiva e prova de títulos 21/01/2022 

Convocação dos candidatos para realização da prova prática  21/01/2022 

Prova prática  25/01/2022 

Resultado final preliminar dos classificados na prova prática 27/01/2022 

Prazo para recurso: 

Resultado final preliminar dos classificados na prova prática 
28/01/2022 

Resposta aos recursos: 

Resultado final preliminar dos classificados na prova prática 
02/02/2022 
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Publicação do resultado final definitivo da prova prática 02/02/2022 

 
11 .  Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 02/PMM/2021.  

 

 

Maracajá /SC, 03 de Dezembro de 2021. 

 

 
MUNICÍPIO DE MARACAJÁ 

 
ANIBAL BRAMBILA  

PREFEITO MUNICIPAL DE MARACAJÁ  
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