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EDITAL Nº 09/2019, DE 07 DE MARÇO DE 2019 – RETIFICAÇÃO Nº 01/2019 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

O MUNICÍPIO DE BARRACÃO faz saber a quem possa interessar a publicação 

do EDITAL Nº 09/2019 – RETIFICAÇÃO Nº 01/2019 do EDITAL DE CONCURSO 

PÚBLICO Nº 01/2019, conforme segue: 

 

I- Retifica-se o conteúdo programático específico do cargo de Professor de Geografia 

passando a constar a seguinte redação: 

 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

Geografia Geral (Américas, África, Ásia, Europa e Oceania) e Geografia do Brasil; Geografia do 

Rio Grande do Sul - Aspectos Econômicos; modo de produção; Sistema Financeiro; 

Globalização Econômica (Formação de Blocos Econômicos); Distribuição de Renda, PIB e 

PNB; industrialização; - Aspectos Sociais e Políticos; Sistemas de governo; IDH; Urbanização; 

Meio Ambiente; Transportes; Turismo; Informática; Efeito Estufa; El nino; Questões 

Ambientais; Ecossistemas e Biotecnologia. Os processos da dinâmica natural (geológicos, 

geomorfológicos, climáticos, hidrológicos, botânicos e pedológicos) e as formas espaciais 

resultantes. Aproveitamento econômico, gestão e uso dos recursos naturais, problemas 

ambientais resultantes e as iniciativas para a conservação do meio-ambiente. Fundamentos da 

cartografia: convenções, escalas e projeções cartográficas, formas de representação do relevo, 

fusos horários e o caráter ideológico das representações cartográficas; Distribuição espacial da 

população, dinâmicas do crescimento demográfico, estrutura populacional, teorias demográficas, 

movimentos populacionais, desigualdades socioeconômicas, étnicas e de gênero. Fontes de 

energia e as questões econômicas e ambientais correlatas. O processo de mundialização da 

economia capitalista, a Revolução Técnico-científica, o pós-fordismo, e a importância das redes 

técnicas para a organização do espaço. Meio ambiente urbano, critérios de definição de 

aglomerado urbano, processos de metropolização/desmetropolização e formas espaciais 

correlatas, rede urbana e hierarquia urbana, a organização interna da cidade capitalista. O 

comércio internacional e a integração do Brasil à economia mundial. Características básicas da 

organização do Estado territorial brasileiro, as políticas públicas regionais, regionalizações, 

unidades regionais, identidades regionais brasileiras, divisão territorial do trabalho no Brasil. 

Geografia regional do mundo. Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia. Didática Geral. 

Planejamento educacional; projeto político-pedagógico; sistema de ensino; sistema de avaliação 

do rendimento para a progressão escolar do educando. Currículo. Constituição da República 

Federativa do Brasil. Com as Emendas Constitucionais. Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º a 

4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Constituição Federal, na parte referente 

à Educação (artigos 205 a 214). Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 LDB - Estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. ECA - Dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Lei nº 13.005, de 25 de 

junho de 2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Lei 

Orgânica do Município e emendas. Regime Jurídico dos Servidores – Lei nº 2.616/2006 e suas 

alterações. Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. 

 

 

II- Exclui-se do conteúdo programático específico do cargo de Professor de Séries Iniciais o 

tema referente a Proposta Curricular de Santa Catarina, conforme segue: 
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PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS 

Currículo Escolar: sentido amplo e especifico do planejamento curricular, interdisciplinaridade, 

diversidade; Processos de Ensino Aprendizagem: conceituação apropriação e elaboração de 

conceitos científicos, mediação professor-aluno, plano de aula, procedimentos metodológicos e 

teoria da atividade; Direitos de Aprendizagem do aluno; Relacionamento Professor x Aluno, 

Função e papel da escola, Problemas de aprendizagem; Sequência Didática; Avaliação da 

aprendizagem: conceitos e procedimentos; PCN’S. Tendências Pedagógicas, Papel do Professor, 

Decroly, Maria Montessori, Freinet, Rosseau, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, - Psicologia da 

Aprendizagem e do Desenvolvimento; Execução de atividades afins, observando se a pratica do 

dia a dia. Sistema de escrita alfabético ortográfica: compreensão e valorização da cultura escrita, 

apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de textos escritos, desenvolvimento da 

oralidade; Conceitos: língua e ensino da língua, alfabetização, letramento; A infância e sua 

singularidade na educação básica; Articulação dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade, 

desenvolvimento e aprendizagem; Avaliação do/no processo de alfabetização e letramento; 

Gêneros textuais orais e escritos; Conceitos: movimento, tempo, cultura, fontes históricas, 

espaços, paisagem, sociedade, trabalho, natureza e representação, ambiente, relação entre ser 

humano e ambiente; Os campos conceituais da Matemática: numéricos, algébricos, geométricos 

e tratamento da informação. Didática Geral. Planejamento educacional; projeto político-

pedagógico; sistema de ensino; sistema de avaliação do rendimento para a progressão escolar do 

educando. Currículo. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 LDB - Estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. ECA - Dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 - 

Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil- Resolução CNE/CEB nº 5/2009. Lei Orgânica do Município 

e emendas. Regime Jurídico dos Servidores – Lei nº 2.616/2006 e suas alterações. Noções de 

Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. 

 

 

III- Os demais itens do edital seguem inalterados. 

 

 

 

Barracão (RS), 07 de março de 2019. 

 

 

 

Aldir Zanella da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


