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Prefeitura Municipal de Umburanas
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UM BURANAS

 
CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 001/2012 

 
RETIFICAÇÃO 01 

 
         A Comissão Organizadora Concurso Público da Prefeitura Municipal de Umburanas, nomeada pelo 
Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, faz saber que retifica o Edital 01/2012 que trata do 
Concurso Público para provimento de diversos cargos faz saber que: 
 
Os Cargos não especificados por localidades ficarão a disposição das Secretarias Municipais de 
Administração Geral, Educação, Saúde e Assistência Social na sede do município ou a critério da 
conveniência e oportunidade da Administração Pública. 
 

CAPÍTULO II - QUADRO DE CARGOS/NÍVEL-/DISCIPLINAS/QUESTÕES E PESO 

 
Onde se Lê: 

Cargos Disciplinas Nº de 
Questões 

Peso 

Nível Médio  Professor N -1 

 

Português 15 2.5 

Conhecimentos Gerais Regionais 
/Atualidades 

10 2.5 

Conhecimentos Específicos 15 2.5 

 
Leia-se: 

Cargos Disciplinas Nº de 
Questões 

Peso 

Nível Médio  Professor N -1 

 

Português 12 2.5 

Conhecimentos Gerais Regionais 
/Atualidades 

10 2.5 

Conhecimentos Específicos 10 2.5 

Matemática 08 2.5 

 
Onde se Lê: 

PROFESSOR NÍVEL – I 

TEMAS DE EDUCAÇÃO:  
Conhecimentos Específicos:  
História da Educação: interdições e tensões ontem e hoje. Ética e cidadania. Sociologia da Educação; a 
democratização da escola; educação e sociedade. Função social da escola.  As Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional: a educação básica e sua organização em sistemas, etapas, níveis e modalidades (Lei No. 9.394/96 - a 
análise do seu significado para a educação brasileira); Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais; Planejamento Didático; O Projeto Político Pedagógico (caracterização, elaboração e 
execução); O trabalho escolar e o processo educacional: o desenvolvimento da aprendizagem enquanto instrumento 
de inclusão; A organização curricular compromissada com a aquisição de competências e habilidades; Currículo 
escolar; A interdisciplinaridade e contextualização dos currículos; Os processos de avaliação da aprendizagem; 
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Leia-se: 

O Edital encontra-se na integra no endereço eletrônico da Prefeitura www.umburanas.ba.io.org.br e no 
endereço www.multydeias.com.br. 
 

Umburanas, em 26 de julho de 2012. 
 

Presidente da Comissão  

Leitura, escrita e processos de aprendizagem na alfabetização. Diferentes concepções de alfabetização; Relação 
entre alfabetização e letramento; 
Avaliação de planos, programas e projetos; Políticas Educacionais; Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007 – Plano de 
Metas Compromisso Todos pela Educação. O Plano de Ações Articuladas. 
Avaliação da aprendizagem. Didática e trabalho pedagógico. Perspectivas metodológicas. Planejamento e gestão 
educacional. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Teorias da aprendizagem.  
Elementos da Prática Pedagógica; Teorias do Conhecimento em suas diferentes abordagens e concepções 
pedagógicas. Interdisciplinaridade e temas transversais. Projeto Político-pedagógico. O ser educador, a pessoa do 
professor na Educação. Competências e habilidades. Gestão do processo de Ensino e aprendizagem e a utilização dos 
indicadores educacionais (IDEB, SAEB, Prova Brasil, ENEM, PAS) e sociais na construção de ações de melhoria da 
aprendizagem. Avaliação escolar. Sucesso e fracasso Escolares. Aspectos relacionados ao professor, ao aluno e as 
práticas pedagógicas. Pedagogia de Projetos. 

PROFESSOR NÍVEL – I 

TEMAS DE EDUCAÇÃO:  
Conhecimentos Específicos:  
História da Educação: interdições e tensões ontem e hoje. Ética e cidadania. Sociologia da Educação; a 
democratização da escola; educação e sociedade. Função social da escola.  As Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional: a educação básica e sua organização em sistemas, etapas, níveis e modalidades (Lei No. 9.394/96 - a 
análise do seu significado para a educação brasileira); Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais; Planejamento Didático; O Projeto Político Pedagógico (caracterização, elaboração e 
execução); O trabalho escolar e o processo educacional: o desenvolvimento da aprendizagem enquanto instrumento 
de inclusão; A organização curricular compromissada com a aquisição de competências e habilidades; Currículo 
escolar; A interdisciplinaridade e contextualização dos currículos; Os processos de avaliação da aprendizagem; 
Leitura, escrita e processos de aprendizagem na alfabetização. Diferentes concepções de alfabetização; Relação 
entre alfabetização e letramento; 
Avaliação de planos, programas e projetos; Políticas Educacionais; Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007 – Plano de 
Metas Compromisso Todos pela Educação. O Plano de Ações Articuladas. 
Avaliação da aprendizagem. Didática e trabalho pedagógico. Perspectivas metodológicas. Planejamento e gestão 
educacional. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Teorias da aprendizagem.  
Elementos da Prática Pedagógica; Teorias do Conhecimento em suas diferentes abordagens e concepções 
pedagógicas. Interdisciplinaridade e temas transversais. Projeto Político-pedagógico. O ser educador, a pessoa do 
professor na Educação. Competências e habilidades. Gestão do processo de Ensino e aprendizagem e a utilização dos 
indicadores educacionais (IDEB, SAEB, Prova Brasil, ENEM, PAS) e sociais na construção de ações de melhoria da 
aprendizagem. Avaliação escolar. Sucesso e fracasso Escolares. Aspectos relacionados ao professor, ao aluno e as 
práticas pedagógicas. Pedagogia de Projetos. 
Matemática:  
Números reais, inteiros e racionais; Operações; Problemas envolvendo as quatro operações;  Números e grandezas 
proporcionais; Razão e proporção; Divisão proporcional; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros 
simples e compostos;  Descontos;  Equações e inequações; Sistemas; Problemas; Progressões Aritméticas e 
Geométricas; Análise Combinatória; Probabilidade; Medidas de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa 
e tempo;  Sistema legal de unidades de medida; Conjuntos: identificação e uso, pertinência, inclusão e operações;  
Sistema de numeração: numerais decimais, numeração romana; MDC e MMC; Frações ordinárias, operações, 
problemas, números decimais, transformação e operações. 
 

http://www.umburanas.ba.io.org.br/
http://www.multydeias.com.br/

