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EDITAL Nº 06/2019 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO 

PÚBLICO N.° 01/2019  

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE POMPÉIA - Estado de São Paulo, neste ato representado pela Prefeita ISABEL CRISTINA ESCORCE 

JANUÁRIO, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO o edital de retificação do Edital Normativo do Concurso Público 

nº 01/2019 conforme segue: 

 

Art. 1º Onde se lê: 

 

 

 

ANEXO III  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(verificar composição das provas no item 5 do presente edital)  

 

 

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO   

                                                                                      

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE SUPERVISOR DE ENSINO: A função social da escola. Autonomia da Escola. 

Democratização do ensino. A organização e a gestão da escola. A gestão democrática. Colegiados escolares. Os princípios 

da convivência democrática escolar. A integração escola-família-comunidade. O cotidiano escolar. Conflitos e desafios. 

Bullying. A indisciplina na escola. A construção coletiva do Projeto Político Pedagógico. O currículo escolar. A avaliação 

escolar: interna e externa. Tipos de Avaliação. O trabalho da formação docente e a formação continuada da equipe escolar. 

Fundamentos da educação: filosóficos, políticos, socioeconômicos e culturais; História da educação no Brasil: período 

colonial, república, império, movimentos sociais e a educação no Brasil redemocratizado; Estrutura do sistema 

organizacional brasileiro: a) o ensino brasileiro, organização administrativa, didática e funcional, b) a educação na 

Constituição Brasileira e as perspectivas da LDB nacional; Legislação do ensino;, 9394/96 e 11.114 de 20/06/2005, Lei Nº 

13.005, de 25 de junho de 2005. Objetivos dos diversos graus de ensino: infantil, fundamental, médio e superior; 

Planejamento educacional: a) conceitos e princípios, b) questões básicas no processo de planejamento: técnico, político e 

administrativo, c) etapas e níveis do planejamento educacional, d) instrumentos do planejamento educacional (plano, 

programa e projetos), e) política educacional brasileira: planos nacionais de desenvolvimento da Amazônia e planos setoriais 

de educação, f) órgãos do sistema de planejamento educacional brasileiro; Orientação educacional: conceitos, objetivos, 

princípios e funções; Supervisão: conceitos e fundamentação político-filosófico; Supervisão escolar e organização do 

trabalho pedagógico integrado: a ação supervisora no contexto das experiências curriculares nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino; Concepção e reflexões sobre planejamento: a) conceitos, características e aspectos, b) princípios 

que orientam o planejamento, c) integração dos vários níveis em um só processo, d) planejamento educacional como um 

processo (sistêmico, dialético e participativo); Concepções e reflexões sobre o controle e avaliação do processo pedagógico: 

a) avaliação curricular, b) avaliação do ensino-aprendizagem, c) avaliação do desempenho docente; A dimensão técnica do 

trabalho pedagógico na perspectiva da supervisão escolar: a) tecnologias e suas utilizações no trabalho pedagógico: 

televisão, vídeo, informática, b) cotidiano da escola: conselho escolar, conselho de classe, projeto pedagógico. Ciclo didático 

– O Planejamento Luckesi – O Projeto Político Pedagógico-O Currículo – O Processo de Avaliação da Aprendizagem Luckesi 

Escolar – Os Métodos de Ensino (individuais e coletivos) – Tendências Pedagógicas (liberais e progressistas) – O 

Construtivismo como forma de abordagem de ensino: definição, características, principais defensores dessa visão de 

processo de ensino – aprendizagem. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.175, de 27 de dezembro 

1983, Lei Complementar nº 15, de 18 de dezembro de 2003. Lei Complementar nº 50, de 29 de novembro de 2017. 

(*) A sugestão bibliográfica destina-se a orientar os candidatos. Outras bibliografias, dentro do programa, também 

poderão ser utilizadas.  
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Leia-se: 

 

ANEXO III  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(verificar composição das provas no item 5 do presente edital)  

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO   

                                                                                      

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE SUPERVISOR DE ENSINO: A função social da escola. Autonomia da Escola. 

Democratização do ensino. A organização e a gestão da escola. A gestão democrática. Colegiados escolares. Os princípios 

da convivência democrática escolar. A integração escola-família-comunidade. O cotidiano escolar. Conflitos e desafios. 

Bullying. A indisciplina na escola. A construção coletiva do Projeto Político Pedagógico. O currículo escolar. A avaliação 

escolar: interna e externa. Tipos de Avaliação. O trabalho da formação docente e a formação continuada da equipe escolar. 

Fundamentos da educação: filosóficos, políticos, socioeconômicos e culturais; História da educação no Brasil: período 

colonial, república, império, movimentos sociais e a educação no Brasil redemocratizado; Estrutura do sistema 

organizacional brasileiro: a) o ensino brasileiro, organização administrativa, didática e funcional, b) a educação na 

Constituição Brasileira e as perspectivas da LDB nacional; Legislação do ensino;, 9394/96 e 11.114 de 20/06/2005, Lei Nº 

13.005, de 25 de junho de 2005. Objetivos dos diversos graus de ensino: infantil, fundamental, médio e superior; 

Planejamento educacional: a) conceitos e princípios, b) questões básicas no processo de planejamento: técnico, político e 

administrativo, c) etapas e níveis do planejamento educacional, d) instrumentos do planejamento educacional (plano, 

programa e projetos), e) política educacional brasileira: planos nacionais de desenvolvimento da Amazônia e planos setoriais 

de educação, f) órgãos do sistema de planejamento educacional brasileiro; Orientação educacional: conceitos, objetivos, 

princípios e funções; Supervisão: conceitos e fundamentação político-filosófico; Supervisão escolar e organização do 

trabalho pedagógico integrado: a ação supervisora no contexto das experiências curriculares nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino; Concepção e reflexões sobre planejamento: a) conceitos, características e aspectos, b) princípios 

que orientam o planejamento, c) integração dos vários níveis em um só processo, d) planejamento educacional como um 

processo (sistêmico, dialético e participativo); Concepções e reflexões sobre o controle e avaliação do processo pedagógico: 

a) avaliação curricular, b) avaliação do ensino-aprendizagem, c) avaliação do desempenho docente; A dimensão técnica do 

trabalho pedagógico na perspectiva da supervisão escolar: a) tecnologias e suas utilizações no trabalho pedagógico: 

televisão, vídeo, informática, b) cotidiano da escola: conselho escolar, conselho de classe, projeto pedagógico. Ciclo didático 

– O Planejamento Luckesi – O Projeto Político Pedagógico - O Currículo – O Processo de Avaliação da Aprendizagem 

Luckesi Escolar – Os Métodos de Ensino (individuais e coletivos) – Tendências Pedagógicas (liberais e progressistas) – O 

Construtivismo como forma de abordagem de ensino: definição, características, principais defensores dessa visão de 

processo de ensino – aprendizagem. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.175, de 27 de dezembro 

1983, Lei Complementar nº 15, de 18 de dezembro de 2003. Lei Complementar nº 50, de 29 de novembro de 2017, Lei n° 

2.053/2003 e suas alterações, Lei 2.771/2017, Lei nº  2.879, de 25 de junho de 2019. 

 (*) A sugestão bibliográfica destina-se a orientar os candidatos. Outras bibliografias, dentro do programa, também 

poderão ser utilizadas.  
 

Art. 2° - Ficam mantidas e inalteradas as demais disposições do edital e publicado novo edital normativo completo retificado 

 

 

Sem mais, REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

Pompéia/SP, 17 de dezembro de 2019.  

  

  

 

 

ISABEL CRISTINA ESCORCE JANUÁRIO 
 Prefeita Municipal 

 


