PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS – SC
PROCESSO SELETIVO
EDITAL No 02/2022
ERRATA 01
A Comissão do Processo Seletivo, nomeada através da Portaria N.º 0889/2022, torna pública a Errata 01 ao edital e anexos.
EDITAL
ONDE SE LÊ:
5.2. Realização das Provas
5.2.1. As provas escritas serão realizadas no dia 25 de setembro às 9h e terão a duração de 02h e 30min.
5.2.2. Os portões serão abertos às 08h e fechados, impreterivelmente, às 09h horas.
(...)
6. CONTAGEM DE PONTOS
6.1. A contagem de pontos será obtida pela soma dos pontos atribuídos nos núcleos da prova objetiva, sendo adicionados a esse valor os pontos obtidos
com os títulos, quando houver.
LEIA-SE
5.2. Realização das Provas
5.2.1. As provas escritas serão realizadas no dia 25 de setembro às 9h para os cargos de nível superior e às 14h para os cargos de nível médio e
fundamental. As provas terão a duração de 02h e 30min.
5.2.2. Os portões serão abertos às 08h e fechados, impreterivelmente, às 09h para as provas que serão realizadas no período da manhã e abertos às 13h e
fechados, impreterivelmente, às 14h para as provas que serão realizadas no período da tarde.
(...)
6. CONTAGEM DE PONTOS
6.1. A contagem de pontos será obtida pela soma dos pontos atribuídos nos núcleos da prova objetiva, sendo adicionados a esse valor os pontos obtidos
com os títulos, quando houver. Para o cargo de Motorista de Transporte Escolar serão adicionados os pontos da prova prática.
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INCLUA-SE:
1.7. Para o cargo de Motorista (Transporte Escolar), terão prioridade na convocação os aprovados no Processo Seletivo 01/2022.
(...)
5.3. Prova Prática
5.3.1. Os candidatos ao cargo de Motorista de Transporte Escolar, que tiverem sido aprovados até a ordem 30, serão convocados para a prova prática,
que terá caráter eliminatório e classificatório e será realizada em data e local a ser divulgado em edital próprio.
5.3.2. A prova prática para o cargo de Motorista de Transporte Escolar a prova será realizada com um ônibus escolar. A prova consistirá na operação
e manobras com o veículo.
5.3.3. Os critérios de avaliação que irão compor a prova terão como base os Conhecimentos Técnico-Profissionais do cargo e serão detalhados em Edital de
Convocação que será publicado após a publicação da classificação parcial, com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência.
5.3.4. A pontuação da prova prática será somada a pontuação final da prova objetiva destes cargos e a classificação será reprocessada a partir
dessa somatória.
5.3.5. A prova prática será avaliada por uma junta de profissionais da área e o resultado divulgado no site do IBAM (www.ibam-concursos.org.br), num prazo
de até 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento da mesma.
(...)
c) Para os cargos de nível fundamental:
1º) maior número de pontos na prova de Conhecimentos Técnico-profissionais;
2º) maior número de pontos na prova de Português e Matemática;
3º) maior idade.
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ANEXO I
INCLUA-SE:

CÓDIGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

CARGO

TOTAL
DE
VAGAS

JORNADA
TRABALHO
SEMANAL

VENCIMENT
O
R$

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO - HABILITADOS
119

Professor II de Atendimento
Educacional Especializado- AEE

Licenciatura em Educação Especial ou Licenciatura em Pedagogia
com habilitação em Educação Especial.

Até 40h

Conforme a
tabela de
vencimentos

Conforme a
necessidade

Até 40h

Conforme a
tabela de
vencimentos

CR

40h

R$ 2.703,42

Conforme a
necessidade

NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO (Graduandos não-habilitados)

215

Professo I de Atendimento
Educacional Especializado- AEE

Histórico escolar e comprovante de matrícula e frequência do 5º
semestre em diante no curso de graduação de Licenciatura em
Educação Especial ou Licenciatura em Pedagogia.

NÍVEL MÉDIO
120

Motorista – Transporte Escolar
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Certificado de conclusão do Ensino Fundamental, Carteira Nacional
de Habilitação - CNH, categoria D e certificado de curso de
transporte de escolares.

ANEXO II
INCLUA-SE:
Cargo

Motorista Transporte Escolar

Núcleo de prova

Conhecimento Técnico Profissional
Português e Matemática

Número de
Questões

Valor de
pontos de
cada Questão

Mínimo de Pontos Exigidos
em cada Núcleo

10

10

50

10

10

30

ANEXO III
INCLUA-SE:
PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
1. Ensino fundamental de nove anos. 2. Interdisciplinaridade. 3. Teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil. 4. Avaliação no ensino fundamental. 5.
Planejamento docente: dinâmica, processos e instrumentos. 6. Currículo e didática: histórico, teorias e tendências atuais. 7. Projeto Político Pedagógico:
princípios e finalidades. 8. Tendências e concepções pedagógicas da educação brasileira. 9. Alfabetização e letramento: características e pressupostos. 10.
Projetos de trabalho: concepção e perspectiva. 11. O professor de ensino fundamental e seus desafios pedagógicos no processo de ensino aprendizagem
dos educandos. 12. Pró Letramento: Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental – Alfabetização e
Linguagem e Matemática (MEC 2008). 13. Resolução CNE/CEB 07/2010 que fica as Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 09
(nove) anos. 14. Educação Especial no Brasil: conceito e história. Deficiência: Concepções e características específicas. 15. Altas Habilidades: concepções.
16. Legislação Brasileira sobre Educação Especial. 17. Políticas públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva. 18. O processo de Inclusão dos alunos com deficiência no ensino regular (educação infantil, ensino de jovens e adultos). 19.
Tecnologia Assistiva. 20. Comunicação Suplementar Alternativa. 21. Transtorno invasivo de desenvolvimento. 22. Libras. Língua Portuguesa para Surdos.
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 NÍVEL FUNDAMENTAL
 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Português
Compreensão e interpretação de textos; Verbos; Substantivos; Pronomes; Adjetivos; Singular e plural; Sujeitos da oração; Sinônimos e antônimos;
Acentuação. Ortografia. Concordância verbal e nominal; Sentido e emprego dos vocábulos nos textos; Tempos e modos verbais.

Matemática
Números e operações: interpretação e resolução de situações-problema, envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de números
naturais. Interpretação e cálculos com ideia de porcentagem e fração. Espaço e Forma: sólidos e formas geométricas. Grandezas e Medidas:
reconhecimento e utilização das unidades de tempo, medidas de comprimento, superfície (área e perímetro), massa, volume e capacidade.
 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL
MOTORISTA
Legislação brasileira de trânsito. Normas gerais de circulação e conduta, penalidades e medidas administrativas. Direção defensiva. Métodos e técnicas de
condução segura e direção defensiva de veículos automotores buscando a segurança dos passageiros e a prevenção de acidentes de trânsito.
Conhecimentos sobre funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico e correção de pequenos defeitos em motores de combustão interna, ciclo Otto
(gasolina e álcool), ciclo Diesel e dos sistemas de transmissão, suspensão, freios (hidráulicos e pneumáticos), direção e elétrico de veículos para transporte
de passageiros.

Permanecem inalterados os demais itens.
Balneário Piçarras, 01 de julho de 2022.
Comissão de Acompanhamento de Processo Seletivo do Município de Balneário Piçarras/SC
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