
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE CAPINZAL 

EDITAL Nº 029/2014 (PROCESSO SELETIVO) 
 

REPUBLICA ATO 001/2014 
DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 029/2014 DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
O PREFEITO MUNICIPAL do município de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais, juntamente com a Comissão Municipal de Processo Seletivo e o Instituto o Barriga 

Verde, tornam público a retificação do edital 029/2014, conforme segue: 

 

1. Fica acrescentado o cargo de Professor de História, no quadro de vagas, bem como o conteúdo 

programático específico para o cargo, conforme segue: 

Cargo Nº Vagas 
CARGA 

HORÁRIA 
REMUNERAÇÃO 

REQUISITOS/HABILITA
ÇÃO 

TIPO DE 
PROVA* 

Valor da 
Taxa de 
inscriçã

o 

9. Professor de História 
 

* 40 2.022,16 

Ensino Superior 
completo em 
Geografia História 

(Licenciatura) 

OBJETIV

A/ 
TITULOS 

40,00 

 
Conteúdo Específico: HISTÓRIA 
História; Ensino de História; Correntes historiográficas; Fontes históricas; Tempo histórico; Conceitos históricos; 
Historia e cultura afro-brasileira e indígena; Diretrizes curriculares para o ensino de História. - Ensino de História: 
Saber histórico escolar; Seleção e organização de conteúdos históricos; - Metodologias do ensino de História; 
Trabalho com diferentes linguagens no ensino de História; - Conhecimento histórico contemporâneo: saber 
histórico e historiografia; história e temporalidade; História Mundial; Antiga, Moderna e Contemporânea - História 
do Brasil e a construção de identidades: historiografia brasileira e a história do Brasil; - História nacional, regional 
e local; História Brasileira: da ocupação indígena ao mundo contemporâneo; - História da América e suas 
identidades: lutas sociais e identidades: sociais, culturais e nacionais; - História do mundo Ocidental: legados 
culturais da Antiguidade clássica, convívios e confrontos entre povos e culturas na Europa Medieval. 

 

2. Fica ainda retificado os itens 8.1,  9.7  e  9.13.4. do edital que passam a ter a seguinte redação: 
 

8.1 A prova escrita será constituída de questões objetivas, cada uma delas com 4 (quatro) 
alternativas das quais uma única será correta e com duração de 2 (duas) horas. 
 
9.7. Serão avaliados os títulos de todos os candidatos com inscrição homologada e com títulos 
válidos. 
 
9.13.4   A pontuação de títulos será somada à nota da prova escrita (NF = NPE + NPT).  

 
3. Os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 
CAPINZAL, 17 de novembro de 2014 

 

ANDEVIR ISGANZELLA 
Prefeito Municipal 


