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ANEXO I 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
 

Nome do Candidato: ________________________________ ______ 

________________________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________ 

(   ) Habilitado – (   ) Não Habilitado (informação exclusiva para Professor) 
 

FOTO 
3 x 4 

 

1. Identif icação do Candidato:  
Data de Nascimento: ____/____/____  Local: _____________________________ 
UF_____ 
Documento de Identidade nº ____________________ Órgão Emissor: ________________  
Estado Civil: (   ) Solteiro  (   ) Casado  (   ) Outro: ________________________________ 
CIC/CPF: ____________ Sexo: M (   )  F (   )  Título de Eleitor: ____________ZE/UF _____ 
Endereço: _____________________________________________________ 
Município/UF: ______________________________  Telefones ( ___) ________________ 
E-mail: ___________________________________________________________________ 
Grau de Instrução: _________________________________________________________ 

 

2. Portadores de Necessidades Especiais:  
(   ) Portador de Necessidades Especiais - juntar atestado médico, com a identificação da CID. 
(   ) Necessidades especiais e condições especiais para a realização da prova: _______________________ 
____________________________________________ (   ) Solicitação de Caderno de Prova e de Cartão-
Resposta, com letras ampliadas ou em (  ) Braile. (  ) Doador de sangue. Comprovante expedido por unidade 
de homeopatia oficial ou credenciada, que tenha realizado, no mínimo uma vez nos doze meses anteriores à 
publicação do Edital. 

 

5. Declaração, Data e Assinatura do Candidato:  
Declaro estar ciente das condições deste Concurso Público, submetendo-me às mesmas. 

 

 

_____/_____/20__                        Assinatura: ________________________________________ 
 

�------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA/SC – PROCES SO 
SELETIVO Nº 001/2011 – Comprovante de Inscrição nº __________ 

Nome do Candidato: ____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

Doc. de Identidade nº ___________________________________________ 
 

Cargo: _______________________________________________________ 
 

 
 
 

Foto 
3  x  4 

Para ter acesso ao local das provas o candidato deve portar este cartão, juntamente com documento de Identidade. Estar munido de caneta esferográfica de tinta azul  
ou preta . Comparecer no local das provas, até 30 minutos antes de seu início. Utilize, no dia da prova, o verso deste, para anotar as alternativas assinaladas, para 
posterior conferência do Gabarito. ATENÇÃO: todas as publicações (gabaritos e resultados) são publicadas em www.altobelavista.sc.gov.br. As provas escritas 
ocorrerão no dia 08 de janeiro de 2012 , na Escola Municipal de Educação Básica Sonho Encantado , localizada à Rua David Nilo Bordin, 125 , na cidade de Alto 
Bela Vista/SC , com início às 9h . Você deve comparecer com uma hora de antecedência, portando este comprovante, documento de identidade e caneta esferográfica, 
de tinta azul ou preta. 

Inscrição efetuada em ____/____/2011.                         ______________________________________________ 
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ANEXO II 
 

FORMULÁRIO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE TÍTULOS 
 

Nome do Candidato: __________________________________ Nº Insc.  ______  

Cargo/Função: _____________________________________ ________________ 
 

 

Títulos – Relacionar todos dos documentos que se prestam para a avaliação de títulos , nos termos do 
item “4.6” e seus subitens do Edital n° 001. 

COMPROVANTE DE GRADUAÇÃO  
 
Curso: _________________________________________________________________________ 

Instituição: ______________________________________________________________________ 

COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO  
 
Curso: _________________________________________________________________________ 

Nível de Especialização: 

Instituição: ______________________________________________________________________ 

Identificação Completa do Título CURSOS DE CAPACITA ÇÃO, 
ATUALIZAÇÃO ou TREINAMENTO PROFISSIONAL 

Nº Horas  
Presencial  Não 

Presencial  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NO MAGISTÉRIO.  

 

 
Alto Bela Vista/SC, em ____/____/2011. 

 
______________________________________ 

As. Responsável pela Coord. da fase de Inscrições 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do Candidato ou procurador 
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ANEXO III 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM SELEÇÃO 

 
Identificação dos Cargos  Atribuições  

 

PROFESSOR – Todas 
as Habilitações 

1. Docência na Educação Infantil e ensino Fundament al, incluindo: 
1.1. Participar da elaboração da proposta pedagógica da Escola e do 
projeto político-pedagógico do Sistema; 
1.2. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da Escola e o projeto político-pedagógico do Sistema; 
1.3. Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
1.4. Estabelecer e implementar, com os demais agentes da Escola, 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
1.5. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; 
1.6. Participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento e aperfeiçoamento 
profissional; 
1.7. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade; 
Desincumbir-se das demais tarefas e atividades indispensáveis ao 
atingimento dos fins educacionais da escola e do Sistema e ao 
processo de ensino-aprendizagem 
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ANEXO IV 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA AS PROVAS ESCRITAS 

 
1. Cargos: PROFESSOR II (Todas as Habilitações) . 

LÍNGUA PORTUGUESA:  Sistema ortográfico vigente (Considerada, inclusive, a 
Reforma Ortográfica, decorrente do Acordo Ortográfico firmado entre os Países que 
têm o Português como Língua Oficial). Compreensão e interpretação de frase, 
palavra ou texto; pontuação e acentuação gráfica; classificação e conjugação de 
verbos; regência nominal e verbal, regras e exemplos; concordância nominal e 
verbal, regras e exemplificação; língua padrão ou norma culta; morfologia; uso e 
emprego dos pronomes; classificação e emprego dos verbos; sintaxe; virtudes e 
vícios da linguagem; regras gramaticais; emprego dos elementos de coesão textual: 
pronomes, preposições, conjunções, artigos, numerais, advérbios; significado de 
palavras e expressões; outros conhecimentos de normas da Língua Portuguesa, 
próprias para a formação mínima exigida para o exercício das atribuições do cargo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS e ATUALIDADES:  Aspectos históricos, geográficos, 
políticos, administrativos, institucionais, econômicos, sociais e atuais do Município de 
Alto Bela Vista/SC, da microrregião, da região, do Estado de Santa Catarina, do País 
e em nível global. Identificação de autoridades do Governo Federal, do Governo do 
Estado de Santa Catarina e do Município de Alto Bela Vista/SC, segundo os 
respectivos cargos, ou mesmo de autoridades de outros países, ou de lideranças de 
influência mundial. Aspectos contemporâneos da humanidade. Conhecimentos 
históricos, geográficos, políticos e político-administrativos, em geral; conhecimentos 
atuais sobre meio ambiente, aquecimento global. Atualidades econômicas e 
políticas, em nível local, regional, estadual, nacional e mundial, segundo o grau de 
conhecimentos e formação exigido para o cargo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
PROFESSOR II – Conhecimentos Gerais da Educação (pa ra todas as 
habilitações): 
 
a) Currículo Escolar: sentido amplo e específico, planejamento curricular, 
interdisciplinaridade, diversidade; 

b) Processos de Ensino-Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de 
conceitos científicos, mediação professor-aluno, plano de aula, procedimentos 
metodológicos e teoria da atividade; 

c) Avaliação da aprendizagem: conceitos e procedimentos; 

d) Legislação Educacional: 
- Constituição Federal (art. 205 ao art. 214); 
- Constituição do Estado de Santa Catarina (art. 161 ao 168); 
- Lei Orgânica do Município de Alto Bela Vista/SC (art. 160 ao art. 164); 
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – Lei Federal nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996 (considerando-se todas suas alterações); 
- Lei do Plano Nacional de Educação – Lei Federal nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001; 
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- Lei que instituo o Fundo  de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Lei Federal nº 11.494, 
de 20 de junho de 2007. 

e) Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei Federal nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (consideradas suas alterações, especificamente os arts. 53 a 59). 
 
Conhecimentos Específicos – EDUCAÇÃO INFANTIL:  

Conhecimentos teóricos e práticos sobre desenvolvimento infantil, aprendizagem, 
aquisição da língua escrita; aquisição dos conceitos matemáticos fundamentais; 
aquisição das linguagens expressivas; Educação inclusiva; processos de avaliação; 
formação de pessoal para a Educação Infantil; técnicas de trabalho em grupo, 
supervisão de programas pedagógicos; registros da avaliação na Educação Infantil; 
e ainda: 
1. Processo de desenvolvimento e aprendizagem nos primeiros anos de vida. 
2. A importância do brincar. 
3. Organização do trabalho na educação infantil: tempo e espaço. 
4. Cuidar e educar - função indissociável na educação infantil. 
5. Consciência fonológica. 
6. Avaliação na Educação Infantil. 
7. Currículo na Educação Infantil. 
8. Relação família-escola. 
9. Rotina na Educação Infantil. 
 
Conhecimentos Específicos: ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL:  

Alfabetização como processo de apropriação das diferentes linguagens: apropriação 
inicial da leitura e da escrita; Idéia de representação, funções sociais da escrita; 
Texto: unidade da língua, tipologia textual, produção e reestruturação de textos, 
análise linguística; Elaboração de conceitos matemáticos: Campos Numéricos - 
Números Naturais, Números Racionais, Análise Combinatória; Campos Geométricos 
- Geometria Espacial, Geometria Plana, Sistema de Medidas; Estatística - Gráficos 
estatísticos; Elaboração de conceitos das Ciências Naturais: meio biótico e abiótico, 
recursos tecnológicos, interdependências, saúde; Elaboração de conceitos das 
Ciências humanas e sociais: tempo, tempo cronológico e histórico, temporalidade, 
espaço, relações e interações, cotidiano, memória e identidade/grupo, paisagem, 
localização, orientação, representação. 

Conhecimentos Específicos: EDUCAÇÃO ESPECIAL:  

Políticas públicas para a Educação Especial: Política Nacional de Educação Especial 
na perspectiva da Educação Inclusiva; Política de Educação Especial de Santa 
Catarina e no País e Programa pedagógico da política de Educação Especial de 
Santa Catarina e no País; Atribuições do segundo professor de turma; Alfabetização 
e letramento; Adequações curriculares; Conceitos de deficiência, Condutas típicas e 
altas habilidades; Tecnologias assistivas. 
 
Conhecimentos Específicos: ARTES:  Conhecimentos artísticos, estéticos e 
culturais produzidos historicamente e em produção pela humanidade; Conceitos de 
som, forma, cor, gesto, movimento, espaço e tempo nas linguagens artísticas: 
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musical, visual, cênica, articulados aos processos de contextualização, produção 
artística e leitura de imagens e de obras de arte. 
 
Conhecimentos Específicos: EDUCAÇÃO FÍSICA:  Educação do corpo e do 
movimento humano; conceitos de ginástica, jogo, dança, esporte, dentro das 
diversos formas em que se apresentam, quer no âmbito individual quer no coletivo; 
Hábitos de vida saudável, de cooperação e de atividades coletivas; 
Corporeidade/Movimento: esquema corporal, lateralidade, estrutura espacial, 
orientação espaço-temporal, coordenação motora ampla e motricidade fina, ritmo, 
equilíbrio, coordenação viso-motora; Aptidão motora: Equilíbrio estático e dinâmico, 
força, flexibilidade e agilidade; Atividade de locomoção: caminhada, corrida, salto, 
saltito, galope, salto misto, tempo/espaço; Atividades em grupo de alta organização 
social e baixa complexidade de tarefa; Jogo: jogos sensoriais, jogos de faz de conta, 
jogos tradicionais, jogos de construção, jogos de cooperação e de oposição, 
recreação contestes e estafetas, jogos pré-desportivos, pequenos e grandes jogos; 
Dança: danças folclóricas, populares e modernas, danças de salão, atividades 
rítmicas, dramatizações e linguagem gestual, brinquedos cantados e cantigas de 
roda; Esporte: atletismo, handebol, basquetebol, voleibol, futebol; Ginástica: ginástica 
formativa, ginástica olímpica, ginástica rítmica; Origem e evolução da Educação 
Física; Fisiologia do exercício/qualidade de vida. 
 
Conhecimentos específicos: HISTÓRIA:  Conhecimentos e conceitos produzidos 
historicamente pela humanidade, presentes nos vários temas/conteúdos que 
compõem a História do Município de Alto Bela Vista, do Estado de Santa Catarina, 
História do Brasil, História da América e História Geral; Temporalidade, 
tempo/espaço, cultura, cotidiano, relações sociais e de poder, gênero, etnia, 
Imaginário, memória, identidade, relações de produção, ideologia. 
 
Conhecimentos específicos:INGLÊS:  Língua estrangeira: relação com outras 
culturas; Palavras com sons assemelhados nas várias situações de uso; 
Contextualização das palavras com vários significados; Produção textual a partir de 
situações do cotidiano. 
 
Conhecimentos específicos: LÍNGUA PORTUGUESA:  Texto e discurso: 
Conteúdo temático, configuração estrutural e estilo; Intertextualidade/ 
interdiscursividade: Eu e o outro; Intertextualidade – Textos recorrentes. 
Interdiscursividade – Outros dizeres, outros discursos, outras vozes que constituem 
o texto; A semântica textual: conteúdo e forma/estruturação frasal e textual; 
Coesão/coerência: Emprego de diferentes procedimentos linguísticos na superfície 
textual, lexicais (repetição, substituição, associação), e/ou gramaticais (emprego de 
pronomes, conjunções, numerais, elipses), para garantir a compreensão do que se 
lê e/ou diz, ou seja, o sentido global do texto (coerência); Polissemia/polifonia: Os 
diferentes sentidos da palavra e as diferentes vozes que constituem o texto/discurso; 
Dialogismo, polissemia, polifonia e heterogeneidade discursiva; As marcas da 
polissemia e polifonia na produção escrita de alunos e professores; Nova ortografia 
da Língua Portuguesa. 
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ANEXO V-A 
 

MODELO DE RECURSO, EM FACE DA PROVA ESCRITA OU DOS GABARITOS  
 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2011 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA/SC. 

Recurso em Face de Questões da Prova Escrita ou do Gabarito  
(   ) Prova escrita (   ) Gabarito 

Nº da Questão _____ Nº da Questão ____ 

Cargo: ____________________________________________ ___________________
Razões que fundamentam e justificam o recurso:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: ____ de _________________ de 20___. 
Obs.: para cada questão contraditada apresentar um recurso, nos termos deste 
modelo. 
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ANEXO V-B 
 

MODELO DE RECURSO EM FACE DA HOMOLOGAÇÃO DAS 
INSCRIÇÕES, DO RESULTADO (revisão) DA PROVA ESCRITA , 

DA PROVA DE TÍTULOS OU DO RESULTADO FINAL OU DA CLA SSIFICAÇÃO 
 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2011 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA/SC. 

Recurso em face do(a)  
(   ) Homologação das 

Inscrições 
(   ) Resultado da Prova 

Escrita (inclusive Revisão)  
(   ) Resultado da 
Prova de Títulos 

(   ) Resultado Final  (   ) Classif icação Final  
 

Identificação do Candidato: 

Nome: _____________________________________________ _____ Nº Insc. _____  

Cargo: ____________________________________________ ___________________ 
 

Razões que fundamentam e justificam o recurso:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________________, ___ de ______________ de 20__. 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Recorrente 

 
 


