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ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 

CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 002/2015/PMMA 
 
O Prefeito Municipal de Monte Alegre, no uso de suas atribuições, torna pública retificação no anexo I e II do 
Edital nº 01/2015/PMMA, através deste edital, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os 
demais itens, subitens e anexos do edital supracitado. 

 
Onde se lê 

 
ANEXO I 

 
TABELA DE CARGOS 

 
[...] 

 

Professor com 
Licenciatura 
Plena em 
Pedagogia - Zona 
Urbana 

Diploma de 
conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, 
com habilitação 
específica para 
docência 
devidamente 
reconhecida pelo 
MEC. 

10 - 

R$ 958,89 
+ 

Gratificaçõ
es 

20 
horas 
sema
nal 

Participar da elaboração da 
proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da 
escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 

 
[...] 

 
Leia-se 

ANEXO I 
 

TABELA DE CARGOS 
 

[...] 
 

Professor com 
Licenciatura 
Plena em 
Pedagogia - Zona 
Urbana 

Diploma de 
conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, 
com habilitação 
específica para 
docência 
devidamente 

02 - 

R$ 958,89 
+ 

Gratificaçõ
es 

20 
horas 
sema
nal 

Participar da elaboração da 
proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de 
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reconhecida pelo 
MEC. 

recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da 
escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 

Professor com 
Licenciatura 
Plena em 
Pedagogia – 
Educação 
Especial - Zona 
Urbana 

Diploma de 
conclusão de 
curso superior 
em licenciatura 
plena em 
Pedagogia, com 
habilitação 
específica para 
docência 
devidamente 
reconhecida 
pelo MEC, com 
Habilitação 
em EDUCAÇÃO 
ESPECIAL. 

 

10 - 

R$ 958,89 
+ 

Gratificaçõ
es 

20 
horas 
sema
nal 

Participar da elaboração da 
proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da 
escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 

 
 

[...] 
 
 

Onde se lê 
 

ANEXO II 
 

TABELA DE CARGOS 
  

[...] 
 

PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 
1. Legislação e Normas: LDB e suas atualizações / Estatuto da Criança e do Adolescente /Constituição da República 
Federativa do Brasil. 
2. Diretrizes Curriculares Nacionais (pareceres e resoluções): Educação Básica, Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Educação Especial, Educação do Campo,EJA, Relações Étnico Raciais, Educação em Direitos Humanos. 
3. As teorias em Educação: Piaget/Vygotsky e Wallon. 
4. Inclusão Escolar: Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva; Decreto Federal nº 
7.611/2011 (Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências). 
5. A gestão democrática na escola. 
6. O lúdico na educação: a questão da afetividade, do jogo e da brincadeira.  

 
[...] 
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Leia-se 

ANEXO II 
 

TABELA DE CARGOS 
 

[...] 

PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 
1. Legislação e Normas: LDB e suas atualizações / Estatuto da Criança e do Adolescente /Constituição da República 
Federativa do Brasil. 
2. Diretrizes Curriculares Nacionais (pareceres e resoluções): Educação Básica, Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Educação Especial, Educação do Campo,EJA, Relações Étnico Raciais, Educação em Direitos Humanos. 
3. As teorias em Educação: Piaget/Vygotsky e Wallon. 
4. Inclusão Escolar: Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva; Decreto Federal nº 
7.611/2011 (Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências). 
5. A gestão democrática na escola. 
6. O lúdico na educação: a questão da afetividade, do jogo e da brincadeira.  
 

 
PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA – EDUCAÇÃO ESPECIAL 
1. Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA;  
2. Lei de Diretrizes e Bases da Educação;  
3. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos;  
4. Marcos político-legais da educação especial na perspectiva da educação inclusiva;  
5. Política de Integração na educação especial;  
6. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência/ ONU;  
7. A história da educação especial no Brasil;  
8. Fundamentos da Educação Inclusiva;  
9. Educação inclusiva: características, definições e objetivos;  
10. A questão da diferença na educação especial: discursos e representações; Tecnologia assistiva e 
comunicação alternativa;  
11. Os serviços de atendimento educacional especializado para surdos;  
12. O bilinguismo na educação de surdos;  
13. Os serviços de atendimento educacional especializado para cegos e baixa visão;  
14. O Braille para a alfabetização e aquisição da leitura e escrita;  
15. Os serviços de atendimento educacional especializado para deficientes físicos; Os serviços de atendimento 
educacional especializado para deficientes intelectuais;  
16. Os serviços de atendimento educacional especializado para deficientes múltiplos;  
17. Os serviços de atendimento educacional especializado para surdocegos;  
18. Os serviços de atendimento educacional especializado para crianças e adolescentes com transtornos globais 
do desenvolvimento;  
19. Os serviços de atendimento educacional especializado para crianças e adolescentes com altas 
habilidades/superdotação;  
20. O desenho universal e a sua importância em educação especial;  
21. As estratégias de avaliação de crianças e adolescentes com deficiência e com transtornos do 
desenvolvimento;  
22. Pressupostos teóricos e filosóficos que fundamentam a relação entre os sujeitos do processo ensino - 
aprendizagem;  
23. Histórico, objeto e as tendências pedagógicas da Didática, no atual cenário sócio, econômico, político e 
cultural;  
24. A pesquisa como paradigma de uma formação e prática docente reflexiva; Planejamento Educacional: 
finalidades, importância, perspectivas e possibilidades de construção coletiva do Projeto Político Pedagógico;  
25. Avaliação: importância, características, instrumentos e sujeitos, em perspectiva dialética e inclusiva.  
 

[...] 

Monte Alegre-PA, 19 de agosto de 2015 
 

José da Costa AlvesPrefeito 
 Municipal de Monte Alegre 


