CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
Edital Nº 03/2019 - RETIFICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO, estado de Goiás, por sua Comissão Especial de Concurso, nomeada
através da Portaria nº 243/2019, no uso de suas atribuições legais, resolve, TORNAR PÚBLICO a retificação do
Edital nº 01/2019:

ONDE SE LÊ:
1 – DOS CARGOS, NÚMEROS DE VAGAS, VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO E HABILITAÇÃO
1.1 - Encontram-se abertas, para preenchimento das vagas mediante Concurso Público, os cargos abaixo
relacionados:
Carga
Remuneração
Vagas Ampla Vagas
Cargo
Horária
Inicial Bruta
Requisitos básicos
Concorrência PcD
Semanal
R$
EDUCADOR FISICO

40 h

01 + CR

*

2.100,00

Ensino Superior Completo Em
Educação Física (Bacharel)**

LEIA-SE:
1 – DOS CARGOS, NÚMEROS DE VAGAS, VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO E HABILITAÇÃO
1.1 - Encontram-se abertas, para preenchimento das vagas mediante Concurso Público, os cargos abaixo relacionados
Carga

Remuneração
Vagas Ampla Vagas

Cargo

Horária

Inicial Bruta
Concorrência

Semanal
EDUCADOR FISICO

40 h

Requisitos básicos

PcD
R$

01 + CR

*

2.100,00

Ensino Superior Completo
Educação Física **

em

ONDE SE LÊ:
Anexo I - CRONOGRAMA
ETAPA OU ATIVIDADE
Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos

DATAS
11/01/2020

LEIA-SE:
Anexo I - CRONOGRAMA
ETAPA OU ATIVIDADE
Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos

DATAS
07/02/2020

ONDE SE LÊ:
Anexo V – Conteúdos Programáticos
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
EDUCADOR FISICO
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. Inclusão escolar. Educação Étnico-racial: ensino de história e cultura afro-brasileira e africana.
Noções de desenvolvimento infantil. O lúdico e os jogos na educação infantil. Concepção de alfabetização, leitura e
escrita. 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). Voleibol: regras,
sistema operacional, sistemas ofensivos, regulamento, competição, histórico; Basquetebol: regras e regulamentos,
competições, sistemas ofensivos, sistemas defensivos, histórico; Handebol: regras, competições, sistemas de ataque e
defesa, histórico; Atletismo: regras, provas: corridas, saltos, arremessos, competições: Jogos regionais - abertos olimpíadas, materiais; Natação: regras, estilos, largadas, viradas, índices técnicos, revezamento; Futebol de salão:
regras; regulamentos; competições; sistemas
ofensivos; sistemas defensivos; Futebol: regras,
competições, regulamentos, sistemas ofensivos, sistemas defensivos. Constituição Federal de 1988 (arts. 205 a 217).

LEIA-SE:
Anexo V – Conteúdos Programáticos
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
EDUCADOR FISICO
Educação do corpo e do movimento humano; Conhecimento e procedimentos de atividades físicas e práticas
corporais junto à comunidade; Conceito de ginástica, jogo, dança e esporte, dentro das diversas formas que se
apresentam, quer o âmbito individual quer no âmbito coletivo; Corporeidade/ Movimento: esquema corporal,
lateralidade, estrutura espacial, orientação espaço-temporal, coordenação motora ampla e motricidade fina, ritmo,
equilíbrio, coordenação viso-motora; Aptidão motora; Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva; Políticas Públicas para a Educação especial; Criação de espaços de inclusão social, por meio da
atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais, educação permanente em atividade físico-práticas
corporais; Nutrição e saúde; Utilização dos espaços públicos de convivência, atividades físicopráticas corporais em
equipamentos públicos; Avaliação física dos indivíduos; Planejamento e montagem de séries de atividades físicas;
Necessidades e capacidades físicas; Testes de avaliação física; Noções de educação em saúde, práticas corporais,
nutrição e saúde; Fisiologia e neuropsicologia do exercício; Formação do profissional consciente, ético e
comprometido com a sociedade e o cidadão; Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8.080/90 e
8.142/90); Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011; Pacto do SUS; Conceitos da Atenção Primária em Saúde; Política
Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família; Modelos Assistenciais; Portaria
2.488 de 21 de outubro de 2011 e a 154/2008 do Ministério da Saúde

ONDE SE LÊ:
6.5 Na classificação final, dentre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de
preferência, na ordem de posicionamento:

a) idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste Concurso, de acordo com o previsto no
parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso).
b) Candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos.
c) Candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais e Legislação.
d) Candidato que obtiver maior nota na prova de Língua Portuguesa.
e) Candidato mais idoso.

LEIA-SE:
6.5 Na classificação final, dentre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de
preferência, na ordem de posicionamento:
a) idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste Concurso, de acordo com o previsto no
parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso).
b) Candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos.
c) Candidato que obtiver maior nota na prova de Língua Portuguesa.
d) Candidato mais idoso.
As demais disposições do Edital Normativo permanecem inalteradas. Este Edital entra em vigor na data de sua
publicação.
Mutunópolis – GO, 15 de janeiro de 2020.

Jonas Luiz Guimarães Junior
Prefeito Municipal

Viviane Patrícia Da Cunha Sena
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos Município de Mutunópolis - GO

