(**) 2ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 001/2019
O Prefeito Municipal de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, Sr. WILSON TREVISAN, no
uso de suas atribuições e nos termos dos dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil,
da Lei Orgânica Municipal, e das Leis Complementares Municipais nº 009/2012 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais), 025/2013 (Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira dos Servidores
Públicos Municipais) e 026/2013 (Plano de Cargos e Salários do Magistério Público Municipal), e
6.616/2012 e suas alterações, Lei nº 7.148/2015 Plano Municipal de Educação e Lei nº 6.088 do Sistema
Municipal de Ensino, TORNA PÚBLICO, aos interessados, que o Edital de Processo Seletivo nº 001/2019
sofreu alteração em relação ao Conteúdo Programático dos cargos de Engenheiro Ambiental,
Professor de Educação Física – Saúde, Educador Social I – Artes, Educador Social I – Educação
Física, Pedagogo, Orientador Social e Atendente Social – Abrigo Institucional, nos seguintes
termos:

ONDE SE LÊ:

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – NÍVEL SUPERIOR
III - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
ENGENHEIRO AMBIENTAL:
Crise Ambiental e desenvolvimento sustentável: relação entre população, recursos naturais e poluição;
relação entre desenvolvimento econômico e conservação do meio ambiente. Ciclos biogeoquímicos:
ciclo do carbono, ciclo do hidrológico, ciclo do nitrogênio. Poluição ambiental: meio aquático, meio
terrestre e meio atmosférico. Gestão de resíduos nas fases de projeto, implantação e operação: resíduos
de serviço de saúde, resíduos tecnológicos, resíduos urbanos, resíduos recicláveis, resíduos perigosos
segundo as diretrizes das legislações brasileiras vigentes. Aspectos legais: Constituição Federal Capítulo
VI; Política Nacional de Meio Ambiente; Política Nacional de Resíduos Sólidos; Sistema Nacional do Meio
Ambiente Sisnama; lei de Crimes Ambientais; Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos; Novo Código Florestal considerando supressão de vegetação e compensação ambiental de
espécies nativas; Legislações dos Mananciais Guarapiranga e Billings. Avaliação de Impactos
Ambientais: relação entre aspectos e impactos ambientais, condicionantes para a elaboração dos
estudos ambientais: Estudo de Impacto Ambiental EIA; Relatório de Impacto Ambiental RIMA; Relatório
de Ambiental Preliminar RAP; Estudo Ambiental Simplificado EAS. Processo de licenciamento
ambiental: requisitos básicos para o licenciamento ambiental nos âmbitos Municipal, Estadual e
Federal; tipos de licenças ambientais: Licença Prévia LP, Licença de Instalação LI, Licença de Operação
LO, Alvará Metropolitano. Áreas Contaminadas: gerenciamento de áreas contaminadas etapas, métodos
utilizados para caracterização de área contaminada, utilização de ferramentas para identificação da
área contaminada, por exemplo: carta cartográfica, fotografia aérea. Gestão Ambiental: ISO 14.000:

Sistema de Gestão Ambiental; ISO 14044: Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida Requisitos e
orientações; Logística Reversa.
EDUCADOR SOCIAL I – ARTES:
A especialidade do conhecimento artístico e estético. A produção artística da humanidade em diversas
épocas, diferentes povos, países, cultura. ARTE- LINGUAGEM: O homem - ser simbólico. Arte: Sistema
semiótico da representação. As linguagens da arte: visual, audiovisual, música, teatro e dança.
Construção/produção de significados nas linguagens artísticas. Elementos e recursos das linguagens
artísticas. ARTE E EDUCAÇÃO: O papel da arte na educação. O professor como mediador entre a arte e
o aprendiz. O ensino e a aprendizagem em arte. Fundamentação teórico-metodológica. O fazer artístico,
a apreciação estética e o conhecimento histórico da produção artística da humanidade na sala de aula.
Os parâmetros curriculares nacionais de Artes. Política nacional de educação inclusiva e trabalho
pedagógico: Resolução Nº 4 de 2 de outubro de 2009.
EDUCADOR SOCIAL I – EDUCAÇÃO FÍSICA:
Conhecimento teórico prático das modalidades esportivas. Educação Física e o desenvolvimento
humano. Metodologia para o ensino da educação física no ensino fundamental. Treinamento desportivo
geral. Fundamentos, regras equipamentos e instalações utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol,
ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. Biologia do esporte: condicionamento físico
e saúde. Tratado de fisiologia do exercício. Educação física na educação infantil. Recreação. Crescimento
e desenvolvimento neuro-psico-motor. Atividades rítmicas. Fisiologia do esforço e socorros de
urgência. Parâmetros curriculares nacionais de educação física. Política nacional de educação inclusiva
e trabalho pedagógico: Resolução Nº 4 de 2 de outubro de 2009.
ORIENTADOR SOCIAL:
Estatuto da Criança e do Adolescente. Princípios fundamentais para o bom atendimento. Relações
humanas no trabalho. Postura profissional e apresentação pessoal. Atendimento ao público.
Conhecimentos inerentes ao Programa – CRAS, à Proteção Social Básica, Proteção Social Especial. Lei
8069/1990 ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social).
Noções sobre o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto Juvenil. SINASE - Noções
sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF). Noções sobre a Política Nacional de
Assistência Social. Noções Básicas sobre Relações Humanas. Concepção de Protagonismo Juvenil.
Estatuto do Idoso. Política Nacional do Idoso. Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência.
Norma Operacional Básica de Assistência Social– NOBSUAS/2005; Tipificação Nacional dos Serviços
socioassistenciais.
PEDAGOGO:
Teorias sobre desenvolvimento e o processo ensino aprendizagem: Os estágios de desenvolvimento
cognitivo; Noções de objeto, espaço, causalidade e tempo - a construção do real; A construção do
raciocínio matemático e do social na criança; Pensamento e linguagem - alfabetização - letramento; A
visão construtivista do erro. O processo de socialização: abordagem psicossocial, teoria de Piaget, de
Vygotsky; A importância do jogo e da brincadeira na infância. Educação escolar: desafios e

compromissos: A relevância do conhecimento, as exigências de um novo perfil de cidadão - atuais
tendências; Fundamentos e diretrizes do ensino fundamental e da educação infantil; Currículo e
cidadania - desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais; Escola inclusiva:
acolhimento, socialização, aprendizagem. Gestão escolar e qualidade de ensino: Construção coletiva da
proposta pedagógica da escola; O trabalho coletivo - aperfeiçoamento da prática docente; O
envolvimento dos professores na atuação dos colegiados e das instituições escolares; Avaliação
institucional e do desempenho escolar. Avaliação Educação Infantil; Cotidiano escolar - forma de
aprender e socializar saberes, conviver, desenvolver valores de uma vida cidadã e enfrentar questões
de indisciplina e violência. Aprender e ensinar, construir e interagir: Construção do conhecimento; O
ensino como intervenção nas zonas de desenvolvimento proximal; Avaliação. Avaliação qualitativa e a
importância da avaliação diagnóstica para o desenvolvimento do trabalho escolar; Conhecimentos
prévios; Prática reflexiva na construção de competências para ensinar; Concepções de aprendizagem e
teorias de ensino: a) Reforço - recuperação - atendimento à diversidade de características, de
necessidades e de ritmos dos alunos; b) Relação professor/aluno - construção de valores - atitudes
cooperativas. Aprendizagem e ensino de Língua escrita e oral - leitura, produção de textos, ortografia;
a fala que cabe à escola ensinar. Aprendizagem e ensino da Matemática. Aprendizagem e ensino de
História e Geografia. Aprendizagem e ensino das Ciências Naturais. Temas transversais.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – SAÚDE:
Conhecimento teórico prático das modalidades esportivas. Educação Física e o desenvolvimento
humano. Metodologia para o ensino da educação física no ensino fundamental. Treinamento desportivo
geral. Fundamentos, regras equipamentos e instalações utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol,
ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. Biologia do esporte: condicionamento físico
e saúde. Tratado de fisiologia do exercício. Educação física na educação infantil. Recreação. Crescimento
e desenvolvimento neuro-psico-motor. Atividades rítmicas. Fisiologia do esforço e socorros de
urgência. Parâmetros curriculares nacionais de educação física. Política nacional de educação inclusiva
e trabalho pedagógico: Resolução Nº 4 de 2 de outubro de 2009.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – NÍVEL MÉDIO
III - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
ATENDENTE SOCIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL:
Conhecimento de Projetos Sociais; Entrevistas; História Social da criança e da família; Sistema
educacional brasileiro; A educação nos dias atuais. História dos movimentos sociais e mobilização
social. Exclusão social. Sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Proteção integral:
políticas integradas. Conselho de direitos: o que é, o que faz. Conselho Tutelar: o que é, o que faz.
Crianças e adolescentes e famílias em situação de rua. Ato infracional e suas vicissitudes. Álcool,
tabagismo, outras drogas e redução de danos. Medidas e dispositivos legais de proteção à criança e ao
adolescente; o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ética profissional. SUAS – Sistema Único de
Assistência Social. Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (LOAS). Lei 8.662/93 (Código de Ética do/a
Assistente Social e de Regulamentação da Profissão). O acompanhamento das atividades escolares das

crianças e adolescentes; Noções básicas para o controle de uso de meios de comunicação (Ex.:
Programas de Televisão com limites para cada Idade); Socialização; Comportamento; Convivência
familiar; Responsabilidade na relação com crianças e adolescentes.
LEIA-SE:

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – NÍVEL SUPERIOR
III - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
ENGENHEIRO AMBIENTAL:
Crise Ambiental e desenvolvimento sustentável: relação entre população, recursos naturais e poluição;
relação entre desenvolvimento econômico e conservação do meio ambiente. Ciclos biogeoquímicos:
ciclo do carbono, ciclo do hidrológico, ciclo do nitrogênio. Poluição ambiental: meio aquático, meio
terrestre e meio atmosférico. Gestão de resíduos nas fases de projeto, implantação e operação: resíduos
de serviço de saúde, resíduos tecnológicos, resíduos urbanos, resíduos recicláveis, resíduos perigosos
segundo as diretrizes das legislações brasileiras vigentes. Aspectos legais: Constituição Federal Capítulo
VI; Política Nacional de Meio Ambiente; Política Nacional de Resíduos Sólidos; Sistema Nacional do Meio
Ambiente Sisnama; lei de Crimes Ambientais; Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos; Novo Código Florestal considerando supressão de vegetação e compensação ambiental de
espécies nativas; Legislações dos Mananciais Guarapiranga e Billings. Avaliação de Impactos
Ambientais: relação entre aspectos e impactos ambientais, condicionantes para a elaboração dos
estudos ambientais: Estudo de Impacto Ambiental EIA; Relatório de Impacto Ambiental RIMA; Relatório
de Ambiental Preliminar RAP; Estudo Ambiental Simplificado EAS. Processo de licenciamento
ambiental: requisitos básicos para o licenciamento ambiental nos âmbitos Municipal, Estadual e
Federal; tipos de licenças ambientais: Licença Prévia LP, Licença de Instalação LI, Licença de Operação
LO, Alvará Metropolitano. Áreas Contaminadas: gerenciamento de áreas contaminadas etapas, métodos
utilizados para caracterização de área contaminada, utilização de ferramentas para identificação da
área contaminada, por exemplo: carta cartográfica, fotografia aérea. Gestão Ambiental: ISO 14.000:
Sistema de Gestão Ambiental; ISO 14044: Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida Requisitos e
orientações; Logística Reversa.
EDUCADOR SOCIAL I – ARTES:
A especialidade do conhecimento artístico e estetico. A produçao artística da humanidade em diversas
epocas, diferentes povos, países, cultura. ARTE- LINGUAGEM: O homem - ser simbolico. Arte: Sistema
semiotico da representaçao. As linguagens da arte: visual, audiovisual, musica, teatro e dança.
Construçao/produçao de significados nas linguagens artísticas. Elementos e recursos das linguagens
artísticas. ARTE E EDUCAÇAO: O papel da arte na educaçao. O professor como mediador entre a arte e
o aprendiz. O ensino e a aprendizagem em arte. Fundamentaçao teorico-metodologica. O fazer artístico,
a apreciaçao estetica e o conhecimento historico da produçao artística da humanidade na sala de aula.
Os parametros curriculares nacionais de Artes. Política nacional de educaçao inclusiva e trabalho

pedagogico: Resoluçao Nº 4 de 2 de outubro de 2009. Relaçoes humanas no trabalho. Postura
profissional e apresentaçao pessoal. Conhecimentos inerentes ao SUAS – Sistema Unico de Assistencia
Social (Proteçao Social Basica, Proteçao Social Especial). Lei 8069/1990 ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente). LOAS (Lei Organica da Assistencia Social). Noçoes sobre o Plano Nacional de
Enfrentamento da Violencia Sexual Infanto Juvenil. SINASE – Noçoes sobre o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo. Declaraçao Universal dos Direitos Humanos. Declaraçao Universal dos
Direitos das Crianças (UNICEF). Noçoes sobre a Política Nacional de Assistencia Social. Noçoes Basicas
sobre Relaçoes Humanas. Concepçao de Protagonismo Juvenil. Política Nacional de Integraçao da Pessoa
com Deficiencia. Norma Operacional Basica de Assistencia Social – NOBSUAS/2005; Tipificaçao
Nacional dos Serviços socioassistenciais.
EDUCADOR SOCIAL I – EDUCAÇÃO FÍSICA:
Conhecimento teorico pratico das modalidades esportivas. Educaçao Física e o desenvolvimento
humano. Metodologia para o ensino da educaçao física no ensino fundamental. Treinamento desportivo
geral. Fundamentos, regras equipamentos e instalaçoes utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol,
ginastica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. Biologia do esporte: condicionamento físico
e saude. Tratado de fisiologia do exercício. Educaçao física na educaçao infantil. Recreaçao. Crescimento
e desenvolvimento neuro-psico-motor. Atividades rítmicas. Fisiologia do esforço e socorros de urgencia.
Parametros curriculares nacionais de educaçao física. Política nacional de educaçao inclusiva e trabalho
pedagogico: Resoluçao Nº 4 de 2 de outubro de 2009. Relaçoes humanas no trabalho. Postura
profissional e apresentaçao pessoal. Conhecimentos inerentes ao SUAS – Sistema Unico de Assistencia
Social (Proteçao Social Basica, Proteçao Social Especial). Lei 8069/1990 ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente). LOAS (Lei Organica da Assistencia Social). Noçoes sobre o Plano Nacional de
Enfrentamento da Violencia Sexual Infanto Juvenil. SINASE – Noçoes sobre o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo. Declaraçao Universal dos Direitos Humanos. Declaraçao Universal dos
Direitos das Crianças (UNICEF). Noçoes sobre a Política Nacional de Assistencia Social. Noçoes Basicas
sobre Relaçoes Humanas. Concepçao de Protagonismo Juvenil. Política Nacional de Integraçao da Pessoa
com Deficiencia. Norma Operacional Basica de Assistencia Social – NOBSUAS/2005; Tipificaçao
Nacional dos Serviços socioassistenciais.
ORIENTADOR SOCIAL:
Estatuto da Criança e do Adolescente. Princípios fundamentais para o bom atendimento. Relações
humanas no trabalho. Postura profissional e apresentação pessoal. Atendimento ao público.
Conhecimentos inerentes ao Programa – CRAS. Conhecimentos inerentes à Proteção Social Básica,
Proteção Social Especial. Lei 8069/1990 ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). LOAS (Lei
Orgânica da Assistência Social). Noções sobre o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual
Infanto Juvenil. SINASE - Noções sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF). Noções
sobre a Política Nacional de Assistência Social. Noções Básicas sobre Relações Humanas. Concepção de
Protagonismo Juvenil. Estatuto do Idoso. Política Nacional do Idoso. Política Nacional de Integração da
Pessoa com Deficiência. Norma Operacional Básica de Assistência Social– NOBSUAS/2005; Tipificação
Nacional dos Serviços socioassistenciais. Conhecimento de Projetos Sociais; - Conhecimento inerente
ao SUAS – Sistema Único de Assistência Social (Proteção Social Básica, Proteção Social Especial). -

Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente; - Proteção Integral: políticas integradas; Conselho de Direitos: o que é, o que faz. - Conselho Tutelar: o que é, o que faz.
PEDAGOGO:
Teorias sobre desenvolvimento e o processo ensino aprendizagem: Os estagios de desenvolvimento
cognitivo; Noçoes de objeto, espaço, causalidade e tempo - a construçao do real; A construçao do
raciocínio matematico e do social na criança; Pensamento e linguagem - alfabetizaçao - letramento; A
visao construtivista do erro. O processo de socializaçao: abordagem psicossocial, teoria de Piaget, de
Vygotsky; A importancia do jogo e da brincadeira na infancia. Educaçao escolar: desafios e
compromissos: A relevancia do conhecimento, as exigencias de um novo perfil de cidadao - atuais
tendencias; Fundamentos e diretrizes do ensino fundamental e da educaçao infantil; Currículo e
cidadania - desenvolvimento de competencias cognitivas, afetivas, sociais e culturais; Escola inclusiva:
acolhimento, socializaçao, aprendizagem. Gestao escolar e qualidade de ensino: Construçao coletiva da
proposta pedagogica da escola; O trabalho coletivo - aperfeiçoamento da pratica docente; O
envolvimento dos professores na atuaçao dos colegiados e das instituiçoes escolares; Avaliaçao
institucional e do desempenho escolar. Avaliaçao Educaçao Infantil; Cotidiano escolar - forma de
aprender e socializar saberes, conviver, desenvolver valores de uma vida cidada e enfrentar questoes de
indisciplina e violencia. Aprender e ensinar, construir e interagir: Construçao do conhecimento; O
ensino como intervençao nas zonas de desenvolvimento proximal; Avaliaçao. Avaliaçao qualitativa e a
importancia da avaliaçao diagnostica para o desenvolvimento do trabalho escolar; Conhecimentos
previos; Pratica reflexiva na construçao de competencias para ensinar; Concepçoes de aprendizagem e
teorias de ensino: a) Reforço - recuperaçao - atendimento a diversidade de características, de
necessidades e de ritmos dos alunos; b) Relaçao professor/aluno - construçao de valores - atitudes
cooperativas. Aprendizagem e ensino de Língua escrita e oral - leitura, produçao de textos, ortografia; a
fala que cabe a escola ensinar. Aprendizagem e ensino da Matematica. Aprendizagem e ensino de
Historia e Geografia. Aprendizagem e ensino das Ciencias Naturais. Temas transversais. Relaçoes
humanas no trabalho. Postura profissional e apresentaçao pessoal. Conhecimentos inerentes ao SUAS
– Sistema Unico de Assistencia Social (Proteçao Social Basica, Proteçao Social Especial). Lei 8069/1990
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). LOAS (Lei Organica da Assistencia Social). Noçoes sobre o
Plano Nacional de Enfrentamento da Violencia Sexual Infanto Juvenil. SINASE – Noçoes sobre o Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo. Declaraçao Universal dos Direitos Humanos. Declaraçao
Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF). Noçoes sobre a Política Nacional de Assistencia Social.
Noçoes Basicas sobre Relaçoes Humanas. Concepçao de Protagonismo Juvenil. Política Nacional de
Integraçao da Pessoa com Deficiencia. Norma Operacional Basica de Assistencia Social –
NOBSUAS/2005; Tipificaçao Nacional dos Serviços socioassistenciais.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – SAÚDE:
Conhecimento teórico prático das modalidades esportivas. Educação Física e o desenvolvimento
humano. Metodologia para o ensino da educação física no ensino fundamental. Treinamento desportivo
geral. Fundamentos, regras equipamentos e instalações utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol,
ginástica olímpica (artística), handebol, futebol e voleibol. Biologia do esporte: condicionamento físico
e saúde. Tratado de fisiologia do exercício. Educação física na educação infantil. Recreação. Crescimento
e desenvolvimento neuro-psico-motor. Atividades rítmicas. Fisiologia do esforço e socorros de
urgência. Parâmetros curriculares nacionais de educação física. Política nacional de educação inclusiva

e trabalho pedagógico: Resolução Nº 4 de 2 de outubro de 2009. SUS - Princípios, diretrizes e
normatização (Leis 8.080 e 8.142/ 90). Cadernos de Atenção Básica nº 39 do Ministério da Saúde.
Conceitos de saúde pública e saúde coletiva; Sistema Único de Saúde; Educação em saúde; Promoção de
Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Constituição Federal.
Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica. Efeitos fisiológicos dos exercícios, regulação hormonal
durante o exercício, controle cardiovascular durante o exercício, termorregulação e relação entre
atividade física e doenças cardiovasculares e respiratórias. Recreação, ginástica e dança.
Psicomotricidade e atividades psicomotoras.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – NÍVEL MÉDIO
III - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
ATENDENTE SOCIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL:
Conhecimento de Projetos Sociais; Entrevistas; História Social da criança e da família; Sistema
educacional brasileiro; A educação nos dias atuais. História dos movimentos sociais e mobilização
social. Exclusão social. Sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Proteção integral:
políticas integradas. Conselho de direitos: o que é, o que faz. Conselho Tutelar: o que é, o que faz.
Crianças e adolescentes e famílias em situação de rua. Ato infracional e suas vicissitudes. Álcool,
tabagismo, outras drogas e redução de danos. Medidas e dispositivos legais de proteção à criança e ao
adolescente; o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ética profissional. SUAS – Sistema Único de
Assistência Social. Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (LOAS). Lei 8.662/93 (Código de Ética do/a
Assistente Social e de Regulamentação da Profissão). O acompanhamento das atividades escolares das
crianças e adolescentes; Noções básicas para o controle de uso de meios de comunicação (Ex.:
Programas de Televisão com limites para cada Idade); Socialização; Comportamento; Convivência
familiar; Responsabilidade na relação com crianças e adolescentes.
As demais informações constantes no referido edital, permanecem inalteradas.

São Miguel do Oeste/SC, 04 de fevereiro de 2019.

WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal

