PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM
Rua Manoel Novaes, 829, Centro – Jumirim/SP

CONCURSO PÚBLICO 01/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUMIRIM/S.P.
COMUNICADO - 01
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM, Estado de São Paulo, usando de suas
atribuições legais, através da empresa Planexcon Gestão Pública e Empresarial S/S LTDA,
COMUNICA que realizará Concurso Público para preenchimento dos cargos efetivos abaixo
descritos:
CARGO

QUANTIDADE
DE VAGAS

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO
(R$)

ESCOLARIDADE

Assistente Administrativo

01

40 horas

R$ 1.519,08

Ensino Médio
Completo

Conteúdo Programático:
Língua Portuguesa: Ortografia oficial (nova ortografia); acentuação; pontuação; crase; classes gramaticais;
função sintática dos termos; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; verbos (pessoas,
tempos, modos e vozes); sinônimos e antônimos; figuras de linguagem, vícios de linguagem; interpretação de
textos.
Matemática: Conjuntos; números naturais; múltiplos e divisores; números inteiros; números racionais;
números reais; sistema de numeração decimal; operações fundamentais; sistema métrico decimal de medidas
de: comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo; sistema monetário brasileiro; equações;
inequações e sistemas de 1º e 2º graus; razões; proporções; regra de três; média; juros; porcentagens;
funções de 1º e 2º graus; probabilidade; matemática financeira; e geometrias.
Noções Básicas de Informática: Noções básicas de informática; conceitos e modos de utilização do sistema
operacional Windows XP; conceitos e modo de utilização de aplicativo para edição de textos (Word), planilhas
(Excel) e apresentações (Power Point); conceitos de internet e intranet; conceitos e modos de utilização de
ferramentas e aplicativos de navegação na internet e intranet, correio eletrônico e de busca e pesquisa.
Conhecimentos Gerais: Fatos relacionados à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Região, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e
Mundo), ocorridos em 2014 e 2015.
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Técnico Agrícola

01

40 horas

Ensino Médio
Completo, com
inscrição no CREA

R$ 1.519,08

Conteúdo Programático:
Língua Portuguesa: Ortografia oficial (nova ortografia); acentuação; pontuação; crase; classes gramaticais;
função sintática dos termos; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; verbos (pessoas,
tempos, modos e vozes); sinônimos e antônimos; figuras de linguagem, vícios de linguagem; interpretação de
textos.
Matemática: Conjuntos; números naturais; múltiplos e divisores; números inteiros; números racionais;
números reais; sistema de numeração decimal; operações fundamentais; sistema métrico decimal de medidas
de: comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo; sistema monetário brasileiro; equações;
inequações e sistemas de 1º e 2º graus; razões; proporções; regra de três; média; juros; porcentagens;
funções de 1º e 2º graus; probabilidade; matemática financeira; e geometrias.
Conhecimentos Gerais: Fatos relacionados à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Região, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e
Mundo), ocorridos em 2014 e 2015.
Noções Básicas de Informática: Noções básicas de informática; conceitos e modos de utilização do sistema
operacional Windows XP; conceitos e modo de utilização de aplicativo para edição de textos (Word), planilhas
(Excel) e apresentações (Power Point); conceitos de internet e intranet; conceitos e modos de utilização de
ferramentas e aplicativos de navegação na internet e intranet, correio eletrônico e de busca e pesquisa.
Conhecimentos Específicos: Noções de História e Geografia do Brasil; Tipos e classificação de fertilizantes e
corretivos; Análise de Sementes: Amostragem; Pureza; Germinação; Determinação de Umidade;
Fitossanidade: Identificação das principais pragas agrícolas; Manejo de pragas; Uso correto de agrotóxicos e
afins; Noções de sanidade animal; Metodologia de amostragem e de análise de produtos de origem vegetal e
animal, seus produtos, subprodutos e resíduos de valor econômico; Defesa sanitária vegetal e animal;
Padronização e classificação dos produtos de origem vegetal, seus produtos, subprodutos e resíduos de valor
econômico; Inspeção de produtos de origem vegetal e animal; Fiscalização de insumos agropecuários; Lei
Federal nº 5.524/68; Decreto Federal nº 90.922/85.
Legislação disponível em:
Lei Federal nº 5.524/68: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5524.htm
Decreto Federal 90.922/85: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d90922.htm
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DE VAGAS

HORÁRIA

(R$)

01

40 horas

R$ 1.655,24

Fiscal Tributário

Ensino Médio
Completo

Conteúdo Programático:
Língua Portuguesa: Ortografia oficial (nova ortografia); acentuação; pontuação; crase; classes gramaticais;
função sintática dos termos; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; verbos (pessoas,
tempos, modos e vozes); sinônimos e antônimos; figuras de linguagem, vícios de linguagem; interpretação de
textos.
Matemática: Conjuntos; números naturais; múltiplos e divisores; números inteiros; números racionais;
números reais; sistema de numeração decimal; operações fundamentais; sistema métrico decimal de medidas
de: comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo; sistema monetário brasileiro; equações;
inequações e sistemas de 1º e 2º graus; razões; proporções; regra de três; média; juros; porcentagens;
funções de 1º e 2º graus; probabilidade; matemática financeira; e geometrias.
Conhecimentos Gerais: Fatos relacionados à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Região, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e
Mundo), ocorridos em 2014 e 2015.
Noções Básicas de Informática: Noções básicas de informática; conceitos e modos de utilização do sistema
operacional Windows XP; conceitos e modo de utilização de aplicativo para edição de textos (Word), planilhas
(Excel) e apresentações (Power Point); conceitos de internet e intranet; conceitos e modos de utilização de
ferramentas e aplicativos de navegação na internet e intranet, correio eletrônico e de busca e pesquisa.
Conhecimentos Específicos: Constituição Federal (artigos 145 a 162); Código Tributário Nacional (Lei
Federal nº 5.172/66); Lei Orgânica do Município de Jumirim (artigos 159 a 176); Código Tributário Municipal
(Lei Complementar nº 57/09 e alterações posteriores); Princípios constitucionais tributários; Tributos: conceito,
natureza jurídica, classificação e espécies; Competência tributária e limitações do direito de tributar; Obrigação
Tributária; Crédito Tributário; Garantias do crédito tributário.
Legislações disponíveis em:
Constituição Federal: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
Código Tributário Nacional: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm
Lei Orgânica:
http://www.camarajumirim.sp.gov.br/index2.php?pag=T0dRPU9EZz1PR009T0RRPU9UUT1PVGs9T0dVPU9H
RT1PVGM9T1RRPU9HVT1PR1U9
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Código Tributário Municipal:
http://www.camarajumirim.sp.gov.br/index2.php?pag=T0dRPU9EZz1PR009T0RRPU9Eaz1PR009T1dJPU9HR
T1PVFU9T1RNPU9UQT1ZVEE9&id=1910

CARGO

QUANTIDADE
DE VAGAS

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO
(R$)

ESCOLARIDADE

Recepcionista

01

40 horas

R$ 996,27

Ensino
Fundamental
Completo

Conteúdo Programático:
Língua Portuguesa: Ortografia oficial (nova ortografia); acentuação; pontuação; classificação silábica;
sinônimos e antônimos; interpretação de texto.
Matemática: Números naturais e inteiros: operações e propriedades; números racionais; representação
fracionária e decimal: operações e propriedades; razão e proporção; porcentagem; regra de três simples;
sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; raciocínio lógico; resolução de
situações-problema.
Noções Básicas de Informática: Noções básicas de informática; conceitos e modos de utilização do sistema
operacional Windows XP; conceitos e modo de utilização de aplicativo para edição de textos (Word), planilhas
(Excel) e apresentações (Power Point); conceitos de internet e intranet; conceitos e modos de utilização de
ferramentas e aplicativos de navegação na internet e intranet, correio eletrônico e de busca e pesquisa.
Conhecimentos Gerais: Fatos relacionados à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Região, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e
Mundo), ocorridos em 2014 e 2015.
Conhecimentos Específicos: Noções de atendimento ao público interno e externo; Recepção ao público;
Conhecimentos básicos de serviços e recursos de telefonia: prefixos, discagem, transferência de ligação,
chamada em espera; Regras de conduta e procedimentos ao telefone. Noções de utilização de fax, celulares,
intercomunicadores e outros aparelhos de comunicação.

CARGO

Inspetor de Alunos

QUANTIDADE
DE VAGAS
01

CARGA
HORÁRIA
40 horas

VENCIMENTO
(R$)

ESCOLARIDADE

R$ 996,27

Ensino
Fundamental
Completo

Conteúdo Programático:
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Língua Portuguesa: Ortografia oficial (nova ortografia); acentuação; pontuação; classificação silábica;
sinônimos e antônimos; interpretação de texto.
Matemática: Números naturais e inteiros: operações e propriedades; números racionais; representação
fracionária e decimal: operações e propriedades; razão e proporção; porcentagem; regra de três simples;
sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; raciocínio lógico; resolução de
situações-problema.
Conhecimentos Gerais: Fatos relacionados à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Região, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e
Mundo), ocorridos em 2014 e 2015.
Conhecimentos Específicos: Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e Noções Básicas de
Primeiros Socorros.
Legislação disponível em:
Estatuto Criança e Adolescente: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm

CARGO

QUANTIDADE
DE VAGAS

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO
(R$)

ESCOLARIDADE

Tesoureiro

01

40 horas

R$ 1.655,24

Ensino Médio
Completo

Conteúdo Programático:
Língua Portuguesa: Ortografia oficial (nova ortografia); acentuação; pontuação; crase; classes gramaticais;
função sintática dos termos; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; verbos (pessoas,
tempos, modos e vozes); sinônimos e antônimos; figuras de linguagem, vícios de linguagem; interpretação de
textos.
Matemática: Conjuntos; números naturais; múltiplos e divisores; números inteiros; números racionais;
números reais; sistema de numeração decimal; operações fundamentais; sistema métrico decimal de medidas
de: comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo; sistema monetário brasileiro; equações;
inequações e sistemas de 1º e 2º graus; razões; proporções; regra de três; média; juros; porcentagens;
funções de 1º e 2º graus; probabilidade; matemática financeira; e geometrias.
Conhecimentos Gerais: Fatos relacionados à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Região, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e
Mundo), ocorridos em 2014 e 2015.
Noções Básicas de Informática: Noções básicas de informática; conceitos e modos de utilização do sistema
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operacional Windows XP; conceitos e modo de utilização de aplicativo para edição de textos (Word), planilhas
(Excel) e apresentações (Power Point); conceitos de internet e intranet; conceitos e modos de utilização de
ferramentas e aplicativos de navegação na internet e intranet, correio eletrônico e de busca e pesquisa.
Conhecimento Específico: Constituição Federal (artigos 37 a 43 e 145 a 162); Normas Gerais de Direito
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, Estados e Municípios (Lei
Federal nº 4.320/64); Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00); Noções de aplicações no
mercado financeiro; Sistema Financeiro Nacional; Conciliação Bancária; Cálculo de fluxo de caixa;
Rentabilidade; Capital de giro; Contas a pagar; Contas a receber.
Legislações, disponíveis em:
Constituição Federal: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
Lei de Responsabilidade Fiscal: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm
Lei 4.320/64 – Contabilidade Pública: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm
Normas Brasileiras de Contabilidade: http://www.cfc.org.br/conteudo.aspx?codMenu=116

CARGO

QUANTIDADE
DE VAGAS

Motorista Plantonista

01

CARGA
HORÁRIA

40 horas

VENCIMENTO
(R$)

ESCOLARIDADE

R$ 1.394,77

Ensino
Fundamental
Incompleto, com
carteira nacional
de habilitação letra
D

Conteúdo Programático:
Língua Portuguesa: Ortografia oficial (nova ortografia); acentuação; pontuação; classificação silábica;
sinônimos e antônimos; interpretação de texto.
Matemática: Números naturais e inteiros: operações e propriedades; números racionais; representação
fracionária e decimal: operações e propriedades; razão e proporção; porcentagem; regra de três simples;
sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; raciocínio lógico; resolução de
situações-problema.
Conhecimentos Gerais: Fatos relacionados à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Região, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e
Mundo), ocorridos em 2014 e 2015.
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Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde (SUS): princípios, diretrizes, estrutura e organização;
Conhecimentos de Primeiros Socorros; Conhecimentos operacionais de eletricidade de autos; Noções básicas
de mecânica, operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos de veículos leves e pesados;
Conhecimento de sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos como: leitura do painel, nível
de óleo, de água, condições de freio, pneus etc.; Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos;
Lubrificação e conservação do veículo; Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/97 e atualizações
posteriores) – Capítulo XV; Resolução Contran nº 160/04.
Legislações, disponíveis em:
Resolução Contran: http://www.denatran.gov.br/download/resolucoes/resolucao_contran_160.pdf
Sistema Único de Saúde: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus
Código de Transito Lei 9.503/97: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm

CARGO

QUANTIDADE
DE VAGAS

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO
(R$)

ESCOLARIDADE

Auxiliar de Farmácia

01

40 horas

R$ 1.082,77

Ensino Médio
Completo

Conteúdo Programático:
Língua Portuguesa: Ortografia oficial (nova ortografia); acentuação; pontuação; crase; classes gramaticais;
função sintática dos termos; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; verbos (pessoas,
tempos, modos e vozes); sinônimos e antônimos; figuras de linguagem, vícios de linguagem; interpretação de
textos.
Matemática: Conjuntos; números naturais; múltiplos e divisores; números inteiros; números racionais;
números reais; sistema de numeração decimal; operações fundamentais; sistema métrico decimal de medidas
de: comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo; sistema monetário brasileiro; equações;
inequações e sistemas de 1º e 2º graus; razões; proporções; regra de três; média; juros; porcentagens;
funções de 1º e 2º graus; probabilidade; matemática financeira; e geometrias.
Conhecimentos Gerais: Fatos relacionados à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Região, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e
Mundo), ocorridos em 2014 e 2015.
Noções Básicas de Informática: Noções básicas de informática; conceitos e modos de utilização do sistema
operacional Windows XP; conceitos e modo de utilização de aplicativo para edição de textos (Word), planilhas
(Excel) e apresentações (Power Point); conceitos de internet e intranet; conceitos e modos de utilização de
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ferramentas e aplicativos de navegação na internet e intranet, correio eletrônico e de busca e pesquisa.
Conhecimento Específico: Sistema Único de Saúde - SUS: legislação, formação e fundamentos das políticas
de saúde no Brasil; Administração, planejamento e gestão em saúde; Leitura de receitas; Higiene e segurança
do trabalho; Noções de organização e funcionamento de farmácia; Estocagem de medicamentos; Classificação
de medicamentos quanto à classe terapêutica; Noções de Farmacotécnica; Processos de esterilização;
Mudança de estado físico dos corpos.
Legislação disponível em:
Sistema Único de Saúde: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus

CARGO

QUANTIDADE
DE VAGAS

Auxiliar de Saúde Bucal

01

CARGA
HORÁRIA

40 horas

VENCIMENTO
(R$)

ESCOLARIDADE

R$ 1.082,77

Ensino Médio
Completo, com
capacitação
específica na área
e inscrição no
órgão de classe

Conteúdo Programático:
Língua Portuguesa: Ortografia oficial (nova ortografia); acentuação; pontuação; crase; classes gramaticais;
função sintática dos termos; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; verbos (pessoas,
tempos, modos e vozes); sinônimos e antônimos; figuras de linguagem, vícios de linguagem; interpretação de
textos.
Matemática: Conjuntos; números naturais; múltiplos e divisores; números inteiros; números racionais;
números reais; sistema de numeração decimal; operações fundamentais; sistema métrico decimal de medidas
de: comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo; sistema monetário brasileiro; equações;
inequações e sistemas de 1º e 2º graus; razões; proporções; regra de três; média; juros; porcentagens;
funções de 1º e 2º graus; probabilidade; matemática financeira; e geometrias.
Conhecimentos Gerais: Fatos relacionados à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Região, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e
Mundo), ocorridos em 2014 e 2015.
Conhecimento Específico: Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS; Política de Saúde Bucal
– Programa Brasil Sorridente; Lei que regulamenta o exercício das profissões de Auxiliar em Saúde Bucal –
ASB (Lei Federal n°11.889/08); Escovação/Bochecho; Traumatismo dentário; Mau hálito; Higiene bucal;
Afecções bucais e dieta; Doença periodental; Fluorose dentária.
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Legislações disponíveis em:
Sistema Único de Saúde: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus
Programa Brasil Sorridente: http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_brasil_sorridente.php
Lei Federal nº 11.889/08: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11889.htm

CARGO

QUANTIDADE
DE VAGAS

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO
(R$)

ESCOLARIDADE

Merendeira

01

40 horas

R$ 996,27

Ensino
Fundamental
Incompleto

Conteúdo Programático:
Língua Portuguesa: ortografia oficial (nova ortografia); acentuação; pontuação; classificação silábica;
sinônimos e antônimos; interpretação de texto.
Matemática: números naturais e inteiros: operações e propriedades; números racionais; representação
fracionária e decimal: operações e propriedades; razão e proporção; porcentagem; regra de três simples;
sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; raciocínio lógico; resolução de
situações-problema.
Conhecimentos Gerais: Fatos relacionados à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Região, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e
Mundo), ocorridos em 2014 e 2015.

CARGO

Pajem

QUANTIDADE
DE VAGAS
01

CARGA
HORÁRIA
40 horas

VENCIMENTO
(R$)

ESCOLARIDADE

R$ 996,27

Ensino
Fundamental
Completo

Conteúdo Programático:
Língua Portuguesa: Ortografia oficial (nova ortografia); acentuação; pontuação; classificação silábica;
sinônimos e antônimos; interpretação de texto.
Matemática: Números naturais e inteiros: operações e propriedades; números racionais; representação
fracionária e decimal: operações e propriedades; razão e proporção; porcentagem; regra de três simples;
sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; raciocínio lógico; resolução de
situações-problema.

CONCURSO

PÚBLICO

01/2015

P á g i n a 9 | 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM
Rua Manoel Novaes, 829, Centro – Jumirim/SP

Conhecimentos Gerais: Fatos relacionados à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Região, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e
Mundo), ocorridos em 2014 e 2015.

CARGO

QUANTIDADE
DE VAGAS

Professor de Educação
Básica - PEB I - Educação
Infantil e Educação

03

Fundamental I

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO
(R$)

PEBI (Educação
Infantil) –

R$ 1.608,85

25
horas/semanais

R$ 1.837,38
(Graduação)

PEB I (Ensino
Fundamental 1º
ao 5º) – 30
horas/semanais

R$ 1.913,56 (E.
Médio) R$
2.187,82
(Graduação)

PEB I (Ensino
Fundamental –
professor
auxiliar) – 30
horas/semanais

R$ 1.586,95 (E.
Médio) R$
1.812,20
(Graduação)

(E. Médio)

ESCOLARIDADE

Licenciatura de
graduação plena
em Pedagogia ou
curso Normal, em
nível médio ou
superior. Para
atuar na educação
infantil deverá
contar com
habilitação
específica.

Conteúdo Programático:
Conhecimentos Específicos: Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos
metodológicos e avaliação escolar); Concepção de desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento
na psicologia histórico-cultural; procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6 anos, referente à
saúde, alimentação e higiene; A brincadeira de papéis sociais e formação da personalidade. Lei 9.394/96.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Resolução CNE/CEB Nº 01, de 07/04/99 e Parecer
CNE/CEB Nº 22/98 aprovado em 17/12/98. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Normas e
princípios para a Educação Infantil no Sistema de Ensino Público. Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº
8.069/90 de 13/07/90. Os fundamentos filosóficos da educação. Fundamentos biológicos do desenvolvimento
infantil. Psicologia do Desenvolvimento. Teorias da Aprendizagem. Educação infantil e a inclusão. Educação
Infantil e Currículo. Fundamentos teóricos e metodológicos da Educação Infantil. Projeto Político Pedagógico.
Educação Infantil e o brincar. Arte e literatura na Educação Infantil. Desenvolvimento da linguagem oral e
escrita. Observação, registro e avaliação na Educação Infantil. Estatuto da Criança e do Adolescente.
Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. Parâmetros
Curriculares Nacionais para Educação infantil e Ensino Fundamental.
Conhecimentos Gerais: Fatos relacionados à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e
Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Região, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e
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Mundo), ocorridos em 2014 e 2015.

As inscrições para o concurso deverão ser realizadas única e exclusivamente por meio
da internet, no site da empresa organizadora do Concurso Público, através do endereço
eletrônico www.planexcon.com.br, em data brevemente divulgada.
Os interessados poderão acompanhar a abertura das inscrições e outras informações
através do site www.planexcon.com.br

Jumirim, 26 de novembro de 2015.

BENEDITO TADEU FÁVERO
PREFEITO MUNICIPAL
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