EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017
Edital Estatutário Nº 03/2017
O Prefeito do Município de Itapejara D 'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:
TORNAR PÚBLICO
1º - A seguinte retificação:

ONDE SE LÊ:
1 – DOS CARGOS, REMUNERAÇÃO, NÚMEROS DE VAGAS, JORNADA DE TRABALHO E REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO:
1.1 - Estão abertas as inscrições para o Concurso Público visando o preenchimento dos cargos abaixo relacionados:
Código do
cargo junto
ao TCE PR
136

Cargo
ASSISTENTE SOCIAL

Remuneração Nº
(R$)
Vagas
2.696,55

02

Nº
Carga
Vagas Horária
PNE Semanal
*

30 h

Requisitos Básicos
Ensino superior completo, Título de especialista em
Assistência Social e registro no órgão de classe (CRESS)**.

LEIA-SE:
1 – DOS CARGOS, REMUNERAÇÃO, NÚMEROS DE VAGAS, JORNADA DE TRABALHO E REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO:
1.1 - Estão abertas as inscrições para o Concurso Público visando o preenchimento dos cargos abaixo relacionados:
Código do
cargo junto
ao TCE PR
136

Cargo
ASSISTENTE SOCIAL

Remuneração Nº
(R$)
Vagas
2.696,55

02

Nº
Carga
Vagas Horária
PNE Semanal
*

30 h

Requisitos Básicos
Ensino superior completo em serviço social e registro no
órgão de classe (CRESS)**.

2 - Acrescenta-se no Concurso Público nº 001/2017, aberto pelo Edital nº 01/2017, o cargo de PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA, conforme informações a seguir:
Código do
cargo junto
ao TCE PR
117

Cargo
PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

Remuneração Nº
(R$)
Vagas
R$
1.332,05

02

Nº
Carga
Vagas Horária
PNE Semanal
*

20 h

Requisitos Básicos
Licenciatura em Educação Física**

2.1 - Conteúdo Programático específico do cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
História da Educação Brasileira. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do educador. O
atual sistema educacional brasileiro: LDB; dever do estado em relação à educação infantil. Projeto político-pedagógico:
fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando
como foco o processo ensino-aprendizagem. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade no processo de
ensinar a aprender. O planejamento em educação. Avaliação Escolar. Avaliação na educação infantil. Inclusão escolar. Educação
Étnico-racial: ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Gestão escolar democrática e participativa. Noções de
desenvolvimento infantil. O lúdico e os jogos na educação infantil. Concepção de alfabetização, leitura e escrita. A importância da
literatura infantil na infância. Adaptação da criança na creche. Direitos da criança e do adolescente. Os direitos fundamentais da
criança: saúde, proteção, educação, lazer e esporte. Ética no trabalho docente. Doenças comuns no cotidiano escolar. Noções de
primeiros socorros. A Educação Física e a interdisciplinaridade no contexto do Ensino Fundamental e Médio. Fundamentos da
Educação Física; Histórico da Educação Física; Função Social da disciplina de Educação Física; Desenvolvimento Humano. Os
elementos da pratica pedagógica na Educação física (elementos metodológicos de trabalho). Noções básicas de regras do atletismo
e esportes coletivos. Constituição Federal de 1988 (arts 205 a 217).
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2.2 Atribuição do cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
Compete ao Professor de Educação Física, no exercício de suas funções:
Docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na disciplina de Educação Física
incluindo entre outras, as seguintes atribuições:
- Exercer a docência na disciplina de ed física na rede municipal de ensino, transmitindo os conteúdos pertinentes
de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania;
- Atuar através do físico, que organiza, dirige e promove o desenvolvimento bio-psicofisiológico, que tem por
finalidade o desenvolvimento corporal e mental harmonioso do ser humano.
- Planejar, coordenar, avaliar e reformular o processo ensino/aprendizagem e propor estratégias metodológicas
compatíveis com os programas a serem operacionalizados.
- Participar na elaboração do Projeto Político-Pedagógico da instituição educacional;
- Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da instituição educacional;
- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas;
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional;
- Colaborar com as atividades de articulação da instituição educacional com as famílias e a comunidade;
- Divulgar as experiências educacionais realizadas;
- Cumprir as determinações estabelecidas no respectivo Regimento Escolar;
- Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da instituição educacional
e ao processo de ensino-aprendizagem.
2.3 - Haverá prova escrita e prova de títulos para o cargo de Professor de Educação Física, conforme normas estipuladas
no Edital nº 01/2017.
As demais disposições do Edital nº 01/2017 permanecem inalteradas.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, em 19 de outubro de 2017.

GUSTAVO ANTONIOLLI
Presidente da Comissão Organizadora do CONCURSO PÚBLICO

AGILBERTO LUCINDO PERIN
Prefeito Municipal
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