PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2015

O Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Itaú de Minas, Estado de Minas Gerais, Norival Francisco de
Lima, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição
Federal, resolve tornar pública a segunda retificação ao edital de abertura, o fazendo nos seguintes termos:
Art. 1º Fica alterado o item VII) da primeira retificação ao Edital de Abertura, que altera o ANEXO I do edital de
abertura o conteúdo programático para o cargo de SUPERVISOR PEDAGÓGICO para constar a seguinte
redação:
Pedagogia como teoria e prática da educação; tendências pedagógicas em educação; abordagens do processo
de ensino e aprendizagem; concepções de currículo e a organização do currículo escolar da Educação Básica;
planejamento, planos e projetos educativos; projeto político-pedagógico (metodologia de elaboração,
implementação, acompanhamento e avaliação do projeto político pedagógico); desenvolvimento interpessoal,
comportamento grupal e intergrupal, liderança, equipe multidisciplinar; diversidade cultural e inclusão social;
avaliação do processo ensino e aprendizagem; elaboração e realização de projetos de pesquisa; qualidade
social da educação; objetivos da escola e práticas de organização e gestão; Legislação da Educação Básica,
LDB-Leis de Diretrizes e Bases da Educação PCN-Parâmetros Curriculares Nacionais, PPP-Projeto Político
Pedagógico, Perspectivas Atuais da Educação, Currículo Escolar, Interdisciplinaridade, Diversidade; Processos
de Ensino-Aprendizagem: Mediação professor-aluno, Plano de aula, Procedimentos metodológicos, Avaliação
da aprendizagem, inclusão.
I) Fica alterado no ANEXO I do edital de abertura o conteúdo programático para os cargos de AUXILIAR DE
SERVIÇOS ESCOLARES e SECRETÁRIO ESCOLAR I, que passam a constar com as seguintes redações:
AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES: Noções de Atendimento a Pessoas: Etiqueta organizacional: ética,
comportamento, aparência, cuidados no atendimento pessoal e telefônico. Relacionamento interpessoal.
Limpeza e conservação dos objetos de uso, de equipamentos e do local de trabalho.
SECRETÁRIO ESCOLAR I: Noções de Atendimento a Pessoas: Etiqueta organizacional: ética, comportamento,
aparência, cuidados no atendimento pessoal e telefônico. Redação Oficial: Normas da Correspondência Oficial
(formas de cortesia, formas e expressões de tratamento, vocativos, cargo dos pronomes de tratamento e
endereçamento); O Padrão Ofício; Características e definições dos Atos Oficiais (alvará, ata, certidão, circular,
comunicado, decreto, edital, memorando, ofício, portaria e requerimento). Relacionamento interpessoal. LDB –
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Estatuto da Criança e do Adolescente e Escrituração Escolar.
Os demais itens do Edital de Abertura permanecem inalterados.
Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será afixado no mural do Paço
Municipal e no endereço eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.br.
Itaú de Minas/MG, 30 de Setembro de 2015.
NORIVAL FRANCISCO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

