EDITAL N.º 002/2018
PROCESSO SELETIVO PARA CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA
O ANO DE 2019 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS/MS.

ÂNGELO GUERREIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS, Estado de Mato Grosso do Sul,
no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados a INCLUSÃO dos itens
relacionados abaixo DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO destinado a suprir carências da Rede Municipal
de Ensino do Município de Três Lagoas, visando à convocação de professores em CARÁTER TEMPORÁRIO, para
atender necessidades temporárias excepcionais de professor na Rede Municipal de Ensino, Atividades
Complementares e Projetos socioeducacionais, no ano letivo de 2019, respeitando os aspectos legais, sob o
amparo do interesse público, observando os princípios constitucionais da impessoalidade, publicidade e eficiência
administrativa, regendo-se de acordo com as normas e condições seguintes:
1. DA INCLUSÃO:
PASSE A CONSTAR:
- Quadro de vagas para todos os cargos a carga horaria semanal de 20hs; e
- Conteúdo Programático dos Cargos de: APOIO PEDAGÓGICO, ALFABETIZAÇÃO, INCENTIVO À LEITURA E
JOGOS E RECREAÇÃO: História do pensamento pedagógico brasileiro: Teoria da educação, diferentes correntes
do pensamento pedagógico brasileiro. Projeto político-pedagógico; A didática e o processo de ensino e
aprendizagem: Organização do processo didático: planejamento, estratégias e metodologias, avaliação. A sala de
aula como espaço de aprendizagem e interação. A didática como fundamento epistemológico do fazer docente;
Principais teorias da aprendizagem: Inatismo, comportamentalismo, behaviorismo, interacionismo, cognitivismo.
As bases empíricas, metodológicas e epistemológicas das diversas teorias de aprendizagem. Contribuições de
Piaget, Vygotsky e Wallon para a psicologia e a pedagogia. Teoria das inteligências múltiplas de Gardner.
Psicologia do desenvolvimento: aspectos históricos e biopsicossociais. Temas contemporâneos: bullying, o papel
da escola, a escolha da profissão, transtornos alimentares na adolescência, família, escolhas sexuais; Teorias do
currículo: Acesso, permanência e sucesso do aluno na escola. Gestão da aprendizagem. Planejamento e gestão
educacional. Avaliação institucional, de desempenho e de aprendizagem. O professor: formação e profissão. A
pesquisa na prática docente. A dimensão ética da profissão; Aspectos legais e políticos da organização da
educação brasileira; Políticas educacionais para a educação básica. Educação Inclusiva – A escola no contexto das
diferenças. Conhecimentos Pedagógicos: Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e
compromisso social do educador. Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e
implementação de ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno. Currículo em ação: planejamento, seleção e
organização dos conteúdos. Avaliação. Organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do
educando. Educação inclusiva. Gestão do plano de ensino. Constituição Federal/88 – artigos 206 a 214. Lei
Federal n.º 9394, de 20.12.96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal n.º 8069, de
13.07.90 – Estatuto da Criança e do Adolescente: Artigos 1º a 24 e 53 a 69; Parte Especial: Título I; Título II;
Título III; Título V – artigos 131 a 140.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. Permanecem inalteradas as demais normas e instruções do Edital de Abertura e seus anexos (Edital nº.
001/2018, de 11/12/2018).
2.2. Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados pela Comissão
de Concurso Público.

Três Lagoas/MS, 11 de dezembro de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal de Três Lagoas
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