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ATO Nº 001/2018 – PRIMEIRA RETIFICAÇÃO  

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2018 - EDUCAÇÃO 

 

O Senhor Paulo Sergio de Araujo, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a 

comissão municipal e o Instituto o Barriga Verde, tornam pública a primeira retificação do edital 004/2018 de 

Processo Seletivo do Município de Garopaba, conforme segue: 

 
1. Fica incluída a Pontuação de Cursos de Aperfeiçoamento para os cargos de Professor com habilitação 

(magistério) e Professor com Licenciatura (superior), que passa a vigorar da seguinte forma: 

12. DA PROVA DE TÍTULOS  

12.1 Para os cargos de Professor habilitados (magistério) e licenciados (superior) a segunda fase do Processo Seletivo 
consiste na Prova de Títulos, de caráter unicamente classificatório, apenas serão pontuados os aprovados na prova 
escrita, ou seja àqueles que obtiveram nota igual ou superior a 4,00 (quatro).   

12.2 A Prova de Títulos é constituída pela pontuação de certificados e ou diplomas de cursos de pós-graduação 
relacionados ao cargo para a qual se inscreveu para os cargos de Professor com Licenciatura (nível superior) e Cursos 
de aperfeiçoamento para os cargos de Professor com Licenciatura (nível superior) e Professor com Habilitação 
(magistério). 

12.3. Os títulos que atenderem as normas do presente edital serão avaliados de acordo com o quadro abaixo: 

12.3.1. Prova de Títulos para Professor com Licenciatura – Nível Superior: 

a) 

Título/documento Pontuação 

Certificado de curso de pós-graduação em nível de Especialização. 1,00 

Certificado ou diploma de curso de pós-graduação em nível de Mestrado 2,00 

Certificado ou diploma de curso de pós-graduação em nível de Doutorado 3,00 
 

b) 
Curso de Aperfeiçoamento na área de Educação. Concluídos 
da data de 31/10/2015 até 31/10/2018. 

0,01 (um centésimo) a 
cada 4h de curso, até 
no máximo 400h ou 
1,00 pontos 

1,00 

12.3.2. Prova de Títulos para Professor com Habilitação – Magistério: 

a) 
Curso de Aperfeiçoamento na área de Educação. Concluídos 
da data de 31/10/2015 até 31/10/2018. 

0,01 (um centésimo) a 
cada 4h de curso, até 
no máximo 400h ou 
1,00 pontos 

1,00 

12.10. Das demais disposições sobre a entrega dos certificados de cursos 

12.10.1. Só serão aceitos como comprovação de títulos as certidões, atestados, declarações, em papel timbrado da 
instituição, devidamente assinado, e que conste claramente que o curso foi concluído. 

12.10.2. Os certificados em língua estrangeira devem ser acompanhados de tradução com declaração expressa assinada 
pelo tradutor responsável. 

12.10.3. Só serão pontuados os certificados de cursos devidamente registrados no órgão emissor, exceto para os 
simpósios, feiras, congressos, oficinas, eventos, desde que contenha a carga horária. 

12.10.4. Não serão pontuados declarações de bolsistas nem estágios. 
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2. No Anexo I – Fica incluído o cargo de Professor de Educação Física 40h:  

16. Professor de 

Educação Física (40h)  02/CR 40h/s R$ 
2.553,57 

Curso superior completo com 
Licenciatura em Educação 
Física e Registro no Conselho 
de Classe Profissional 

Escrita 
e 

títulos 

R$ 
93,50 

VESPERTINO 

 

3. No Anexo I - CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE “ENSINO SUPERIOR”, os 

requisitos/habilitação do cargo de Professor de Artes 10h e 20h, leia-se:  

“Curso superior com Licenciatura em Artes.” 

 

4. No Anexo III - Fica reorganizado o Conteúdo Programático do Cargo de Professor de Contação de 

Histórias e Musicalização: 

Contação de Histórias e Musicalização: A origem da literatura infantil, A relevância das histórias infantis para o 
desenvolvimento da criança do maternal, Contos de Fadas e o Universo Infantil, Características de uma boa obra 
para crianças, As dificuldades de ser criança, Transmissão de valores através das histórias, Tirando um maior 
proveito das histórias, Contação de histórias e interação social, A Teoria sócio-histórica de Vygotsky, Estudo da 
história infantil, O processo comunicativo e a oralidade. História da Criança e da Família. Concepções 
Pedagógicas. Planejamento na Prática Educativa. Avaliação. Currículo. O Lúdico como Instrumento de 
Aprendizagem. Desenvolvimento Infantil. Alfabetização e Letramento. Educação Inclusiva. Mídia e Educação. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Pedagogia Histórico Crítica.  
 

 

5. As demais regras e normas do edital permanecem inalteradas. 

 

 

GAROPABA, 13 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 

                                                                                                                           Paulo Sergio de Araujo 
Prefeito Municipal. 


