
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PA - PMB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC

A N E X O  I  –  D O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O S
E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º 0 0 2 / 2 0 2 0 - P M B / S E M E C

R E T I F I C A D O  ( 0 4 / 0 3 / 2 0 2 0 )

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: PEDAGOGIA – MAGISTÉRIO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E 
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ÁREA DE ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

Requisitos:  Licenciatura Plena em Pedagogia ou Formação de Professores, com Habilitação em Magistério para a Educação
Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, devidamente reconhecido pelo MEC.

Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições: Cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos de idade nas Unidades Educativas da Rede Municipal de Educação de
Belém; participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Unidade Educativa, bem como
as demais atividades do processo educacional,  visando a melhoria da qualidade da educação, em consonância com as
diretrizes  educacionais  do  Sistema  Municipal  de  Belém;  cumprir  a  proposta  político-pedagógica  da  Rede  Municipal  de
Educação e da Unidade Educativa, integrando-as na ação pedagógica; ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas,
propiciando aprendizagens significativas para as crianças nos dias letivos; acompanhar e registrar o desenvolvimento das
crianças  por  meio  da  avaliação  permanente  do  processo  de  aprendizagem,  de  forma individual  e  coletiva,  propondo  e
efetivando intervenções pedagógicas que promovam a construção e a reconstrução do conhecimento; participar das reuniões
de pais e responsáveis, reuniões pedagógicas, encontros de formação continuada, seminários e outros, promovidos pelas
Unidades  Educativas  e  Secretaria  Municipal  de  Educação;  realizar  os  planejamentos,  registros  e  relatórios  solicitados;
planejar  atividades  pedagógico-curriculares  que  favoreçam  as  aprendizagens  por  meio  de  interações  e  brincadeiras,
respeitando as culturas infantis que permeiam todas as manifestações de bebês e crianças pequenas (zero a cinco anos);
mediar a participação das famílias no processo de aprendizagem das crianças e articular a integração da Unidade Educativa,
Família e Comunidade; participar das diferentes instâncias de tomada de decisão quanto à destinação de recursos financeiros
e materiais da Unidade Educativa e realizar outras atividades correlatas com a função.

CARGO 402: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: PEDAGOGIA – MAGISTÉRIO PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ÁREA DE ATUAÇÃO: SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E/OU EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

Requisitos: Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena em Pedagogia ou Formação de Professores, com Habilitação em
Magistério para a Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, devidamente reconhecido pelo MEC

Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições: Atividades ligadas ao magistério, lecionar nas séries iniciais do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e
Adultos – EJA; auxiliar no desenvolvimento de atividades lúdico-recreativas no ambiente escolar e outras atividades inerentes
ao cargo. Participar  da elaboração da proposta pedagógica da escola;  elaborar  e cumprir  plano de trabalho segundo a
proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação
para  os  alunos  de  menor  rendimento;  ministrar  os  dias  letivos  e  horas-aula  estabelecidos;  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 atribuições correlatas.

CARGO 403: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: LÍNGUA PORTUGUESA

Requisitos: Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena em Letras, devidamente reconhecido pelo MEC.

Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições:  Atividades  ligadas  ao  magistério,  ministrar  aulas  nos  quatro  últimos  anos  do  ensino  fundamental,  em
cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor e de acordo com as normas e diretrizes baixadas pelo órgão de sistema
de ensino; colaborar com a direção da escola na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo;
participar  da  elaboração  do  currículo  escolar,  de  acordo  com  a  orientação  técnico-pedagógica  estabelecida;  planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo educando; incentivar e proporcionar meios para a integração
escola-família-comunidade; registrar as atividades de classe; manter-se atualizado quanto a legislação de ensino fundamental
e médio e suas técnicas; atender os alunos individualmente na execução de suas tarefas; sugerir alterações nos currículos,
visando  melhor  ajustá-los  à  realidade  regional;  fornecer  subsídios  para  elaboração  de  diagnósticos;  executar  outras
atribuições correlatas.
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CARGO 404: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: MATEMÁTICA

Requisitos: Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena em Matemática, devidamente reconhecido pelo MEC.

Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições:  Atividades  ligadas  ao  magistério,  ministrar  aulas  nos  quatro  últimos  anos  do  ensino  fundamental,  em
cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor e de acordo com as normas e diretrizes baixadas pelo órgão de sistema
de ensino; colaborar com a direção da escola na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo;
participar  da  elaboração  do  currículo  escolar,  de  acordo  com  a  orientação  técnico-pedagógica  estabelecida;  planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo educando; incentivar e proporcionar meios para a integração
escola-família-comunidade; registrar as atividades de classe; manter-se atualizado quanto a legislação de ensino fundamental
e médio e suas técnicas; atender os alunos individualmente na execução de suas tarefas; sugerir alterações nos currículos,
visando  melhor  ajustá-los  à  realidade  regional;  fornecer  subsídios  para  elaboração  de  diagnósticos;  executar  outras
atribuições correlatas.

CARGO 405: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: HISTÓRIA

Requisitos: Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena em História, devidamente reconhecido pelo MEC.

Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições:  Atividades  ligadas  ao  magistério,  ministrar  aulas  nos  quatro  últimos  anos  do  ensino  fundamental,  em
cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor e de acordo com as normas e diretrizes baixadas pelo órgão de sistema
de ensino; colaborar com a direção da escola na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo;
participar  da  elaboração  do  currículo  escolar,  de  acordo  com  a  orientação  técnico-pedagógica  estabelecida;  planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo educando; incentivar e proporcionar meios para a integração
escola-família-comunidade; registrar as atividades de classe; manter-se atualizado quanto a legislação de ensino fundamental
e médio e suas técnicas; atender os alunos individualmente na execução de suas tarefas; sugerir alterações nos currículos,
visando  melhor  ajustá-los  à  realidade  regional;  fornecer  subsídios  para  elaboração  de  diagnósticos;  executar  outras
atribuições correlatas.

CARGO 406: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04 : GEOGRAFIA

Requisitos: Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena em Geografia, devidamente reconhecido pelo MEC.

Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições:  Atividades  ligadas  ao  magistério,  ministrar  aulas  nos  quatro  últimos  anos  do  ensino  fundamental,  em
cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor e de acordo com as normas e diretrizes baixadas pelo órgão de sistema
de ensino; colaborar com a direção da escola na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo;
participar  da  elaboração  do  currículo  escolar,  de  acordo  com  a  orientação  técnico-pedagógica  estabelecida;  planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo educando; incentivar e proporcionar meios para a integração
escola-família-comunidade; registrar as atividades de classe; manter-se atualizado quanto a legislação de ensino fundamental
e médio e suas técnicas; atender os alunos individualmente na execução de suas tarefas; sugerir alterações nos currículos,
visando  melhor  ajustá-los  à  realidade  regional;  fornecer  subsídios  para  elaboração  de  diagnósticos;  executar  outras
atribuições correlatas.

CARGO 407: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: INGLÊS

Requisitos:  Curso  Superior  de  Graduação  –  Licenciatura  Plena  em Letras  –  Habilitação  em Língua  Inglesa,  devidamente
reconhecido pelo MEC.

Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições:  Atividades  ligadas  ao  magistério,  ministrar  aulas  nos  quatro  últimos  anos  do  ensino  fundamental,  em
cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor e de acordo com as normas e diretrizes baixadas pelo órgão de sistema
de ensino; colaborar com a direção da escola na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo;
participar  da  elaboração  do  currículo  escolar,  de  acordo  com  a  orientação  técnico-pedagógica  estabelecida;  planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo educando; incentivar e proporcionar meios para a integração
escola-família-comunidade; registrar as atividades de classe; manter-se atualizado quanto a legislação de ensino fundamental
e médio e suas técnicas; atender os alunos individualmente na execução de suas tarefas; sugerir alterações nos currículos,
visando  melhor  ajustá-los  à  realidade  regional;  fornecer  subsídios  para  elaboração  de  diagnósticos;  executar  outras
atribuições correlatas.

CARGO 408: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: ARTES VISUAIS, MÚSICA, DANÇA, TEATRO OU EDUCAÇÃO 
ARTÍSTICA

Requisitos: Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena em Artes Visuais e Tecnologia da Imagem, Música, Dança, Teatro
ou Educação Artística, devidamente reconhecido pelo MEC.
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Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições:  Atividades  ligadas  ao  magistério,  ministrar  aulas  nos  quatro  últimos  anos  do  ensino  fundamental,  em
cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor e de acordo com as normas e diretrizes baixadas pelo órgão de sistema
de ensino; colaborar com a direção da escola na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo;
participar  da  elaboração  do  currículo  escolar,  de  acordo  com  a  orientação  técnico-pedagógica  estabelecida;  planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo educando; incentivar e proporcionar meios para a integração
escola-família-comunidade; registrar as atividades de classe; manter-se atualizado quanto a legislação de ensino fundamental
e médio e suas técnicas; atender os alunos individualmente na execução de suas tarefas; sugerir alterações nos currículos,
visando  melhor  ajustá-los  à  realidade  regional;  fornecer  subsídios  para  elaboração  de  diagnósticos;  executar  outras
atribuições correlatas.

CARGO 409: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: CIÊNCIAS

Requisitos:  Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena em Ciências Naturais, com habilitação em  Química, Física ou
Biologia, ou Licenciatura Plena em Biologia, devidamente reconhecido pelo MEC

Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições:  Atividades  ligadas  ao  magistério,  ministrar  aulas  nos  quatro  últimos  anos  do  ensino  fundamental,  em
cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor e de acordo com as normas e diretrizes baixadas pelo órgão de sistema
de ensino; colaborar com a direção da escola na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo;
participar  da  elaboração  do  currículo  escolar,  de  acordo  com  a  orientação  técnico-pedagógica  estabelecida;  planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo educando; incentivar e proporcionar meios para a integração
escola-família-comunidade; registrar as atividades de classe; manter-se atualizado quanto a legislação de ensino fundamental
e médio e suas técnicas; atender os alunos individualmente na execução de suas tarefas; sugerir alterações nos currículos,
visando  melhor  ajustá-los  à  realidade  regional;  fornecer  subsídios  para  elaboração  de  diagnósticos;  executar  outras
atribuições correlatas.

CARGO 410: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: EDUCAÇÃO FÍSICA 

Requisitos: Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena em Educação Física, devidamente reconhecido pelo MEC. Registro
no Conselho de Classe da Categoria, conforme Lei n.° 9.696, de 1º de setembro de 1998.

Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições:  Atividades  ligadas  ao  magistério,  ministrar  aulas  nos  quatro  últimos  anos  do  ensino  fundamental,  em
cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor e de acordo com as normas e diretrizes baixadas pelo órgão de sistema
de ensino; colaborar com a direção da escola na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo;
participar  da  elaboração  do  currículo  escolar,  de  acordo  com  a  orientação  técnico-pedagógica  estabelecida;  planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo educando; incentivar e proporcionar meios para a integração
escola-família-comunidade; registrar as atividades de classe; manter-se atualizado quanto a legislação de ensino fundamental
e médio e suas técnicas; atender os alunos individualmente na execução de suas tarefas; sugerir alterações nos currículos,
visando  melhor  ajustá-los  à  realidade  regional;  fornecer  subsídios  para  elaboração  de  diagnósticos;  executar  outras
atribuições correlatas.

CARGO 411: TÉCNICO PEDAGÓGICO – MAG.08

Requisitos:  Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação em Administração Escolar e/ou
Orientação Educacional  e/ou Supervisão Escolar,  devidamente  reconhecido pelo  MEC.  Registro  no Conselho de Classe da
Categoria, conforme Lei n.° 9.696, de 1º de setembro de 1998.  

Síntese das atividades:  Atividades de assessoramento, coordenação, planejamento, orientação, organização, promoção,
supervisão, controle e avaliação de planos, programas e projetos que objetivem o aperfeiçoamento do sistema educacional e
possibilitem a integração entre escola, família e comunidade; atividades que concorram para o desenvolvimento integral do
educando, implantando os princípios da orientação educacional na escola, dinamizando a ação integradora entre todas as
forças que atuam no processo educacional; e atividades de caráter técnico-pedagógico do sistema educacional.
Atribuições:  Prestar assessoramento técnico-administrativo; elaborar programas para o sistema educacional; subsidiar a
elaboração do regimento escolar; acompanhar e controlar a ação técnico-administrativo-pedagógica; participar da elaboração
do currículo e calendário escolar; colaborar para a atualização de dados estatísticos referentes à área educacional; manter
organizados os arquivos ativo e permanente; cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas pelo sistema educacional;
participar da elaboração de cronogramas e escalas de trabalho de acordo com as tarefas a serem desenvolvidas; dirigir,
orientar e controlar as ações educativas e administrativas; elaborar relatórios, emitir pareceres, instruir processos e prestar
informações relativas à sua área de competência; promover e estimular o bom relacionamento entre os servidores envolvidos
com o processo educacional;  planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de orientação educacional na escola;
apresentar  subsídios  para  elaboração  de  diagnósticos  educacionais;  participar  da  elaboração  de  currículo  de  unidades
escolares e de acompanhamento, controle e avaliação das atividades curriculares; orientar atividades do educando, levando-o
a identificar condições que favorecem seu aproveitamento escolar; desenvolver atividades que estimulem a vida comunitária,
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promovendo o relacionamento do educando com a família, com a escola e com a comunidade; participar da organização de
turmas; manter dados atualizados a respeito dos alunos, no que se refere ao rendimento, relacionamento interpessoal e forma
de trabalho de classe; fornecer dados, perfis individuais e de turmas, caracterizando as mesmas, favorecendo ao professor
uma visão compreensiva dos alunos; analisar dados, a fim de estabelecer diagnósticos e prognósticos; incentivar a criação de
instituições escolares; participar do processo de sondagem de aptidões e interesses de cada educando, observando seu
desempenho  nas  diversas  áreas  de  ensino  e  orientando  sua  opção  vocacional;  identificar  casos  especiais,  dando-lhes
atendimento  compatível;  planejar,  coordenar,  orientar,  supervisionar,  controlar  e avaliar  as atividades de caráter  técnico-
pedagógico  do  sistema  educacional;  elaborar  planos  e  definir  diretrizes  a  nível  pedagógico;  coordenar  e  participar  da
elaboração de currículo de unidades escolares e  de acompanhamento,  controle e  avaliação das atividades curriculares;
fornecer subsídios para elaboração de diagnósticos educacionais; oferecer esclarecimentos relativos ao desenvolvimento das
atividades  escolares;  manter-se  atualizado  quanto  à  legislação  de  ensino;  incentivar  a  criatividade  dos  professores  na
execução das atividades pedagógicas e; executar outras tarefas correlatas, inerentes ao exercício de sua profissão.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PA - PMB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC

A N E X O  I I  -  D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S
E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º 0 0 2 / 2 0 2 0 - P M B / S E M E C

CONHECIMENTOS COMUNS A TODOS OS CARGOS, EXCETO PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04:
LÍNGUA PORTUGUESA

Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4.
Significação de palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia. 7. Acentuação gráfica. 8. Uso
da crase. 9. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 10. Morfologia: classes de
palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. 11. Locuções verbais (perífrases verbais). 12. Funções do “que” e
do “se”.  13. Formação de palavras. 14. Elementos de comunicação. 15. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas
entre  orações,  períodos  ou  parágrafos  (período  simples  e  período  composto  por  coordenação  e  subordinação).  16.
Concordância verbal e nominal. 17. Regência verbal e nominal. 18. Colocação pronominal. 19. Emprego dos sinais de
pontuação e sua função no texto. 20. Elementos de coesão. 21. Função textual dos vocábulos. 22. Variação linguística.

Legislação: 1. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 2. Lei nº 9.795,
de 27 de abril  de 1999 - Política Nacional de Educação Ambiental; 3. Resolução 3/2005, da Câmara de Educação
Básica do Conselho Nacional de Educação – Normas Nacionais para ampliação do Ensino Fundamental para nove
anos; 4. Lei n° 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 5. Resolução n° 4, de 13/07/2010 – Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica; 6. Resolução n° 7, de 14/12/2010 – Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; 7. Lei n° 7.502, de 20/12/1990 – Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Belém; 8. Lei n. 7507, de 14 de janeiro de 1991, que  dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de
Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém. 9. Ética no serviço público.

Noções de Informática:  1. Conceitos e fundamentos básicos. 2. Conhecimento e utilização dos principais softwares
utilitários (compactadores de arquivos,  chat, clientes de e-mails,  reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem,
antivírus). 3. Identificação e manipulação de arquivos. 4. Backup de arquivos. 5. Conceitos básicos de Hardware (Placa
mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs). 6. Periféricos de computadores.
7. Ambientes operacionais: utilização dos sistemas operacionais Windows 7 e Windows 10. 8. Conceitos básicos sobre
Linux e Software Livre. 9. Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote Microsoft Office (Word,
Excel e PowerPoint) – versões 2010, 2013 e 2016.  10. Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do
pacote LibreOffice (Writer, Calc e Impress) - versões 5 e 6. 11. Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook.
12. Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa na Web, mecanismos de busca na
Web. 13. Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 14. Segurança na internet; vírus
de computadores; Spyware; Malware; Phishing e Spam. 15. Transferência de arquivos pela internet.

CONHECIMENTOS AO CARGOS DE PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: LÍNGUA PORTUGUESA

Atualidades: Noções gerais sobre a vida econômica, social, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível  nacional e
internacional.  Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea.
Desenvolvimento urbano brasileiro.

Legislação: 1. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 2. Lei nº 9.795,
de 27 de abril  de 1999 - Política Nacional de Educação Ambiental; 3. Resolução 3/2005, da Câmara de Educação
Básica do Conselho Nacional de Educação – Normas Nacionais para ampliação do Ensino Fundamental para nove
anos; 4. Lei n° 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 5. Resolução n° 4, de 13/07/2010 – Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Básica; 6. Resolução n° 7, de 14/12/2010 – Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; 7. Lei n° 7.502, de 20/12/1990 – Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Belém; 8.  Lei n. 7507, de 14 de janeiro de 1991, que  dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de
Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém. 9. Ética no serviço público.

Noções de Informática:  1. Conceitos e fundamentos básicos. 2. Conhecimento e utilização dos principais softwares
utilitários (compactadores de arquivos,  chat, clientes de e-mails,  reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem,
antivírus). 3. Identificação e manipulação de arquivos. 4. Backup de arquivos. 5. Conceitos básicos de Hardware (Placa
mãe, memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs). 6. Periféricos de computadores.
7. Ambientes operacionais: utilização dos sistemas operacionais Windows 7 e Windows 10. 8. Conceitos básicos sobre
Linux e Software Livre. 9. Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote Microsoft Office (Word,
Excel e PowerPoint) – versões 2010, 2013 e 2016.  10. Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do
pacote LibreOffice (Writer, Calc e Impress) - versões 5 e 6. 11. Utilização e configuração de e-mail no Microsoft Outlook.
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12. Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, busca e pesquisa na Web, mecanismos de busca na
Web. 13. Navegadores de internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 14. Segurança na internet; vírus
de computadores; Spyware; Malware; Phishing e Spam. 15. Transferência de arquivos pela internet.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO 401: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: PEDAGOGIA – MAGISTÉRIO PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ÁREA DE ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

Conhecimentos Específicos: 1. Educação Infantil: Concepções e práticas pedagógicas; 2. Função Social da Escola
Pública; 3. Concepções de aprendizagem e desenvolvimento na perspectiva de Vygotsky e Wallon; 4. A organização
curricular na Educação Infantil segundo os parâmetros da BNCC; 5. O brincar como eixo dinamizador do currículo; 6.
Avaliação  na  Educação  Infantil  e  documentação  pedagógica;  7.  O  professor  como  mediador  do  processo  de
aprendizagem na Educação Infantil; 8. A organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil; 9. A importância do
planejamento e da rotina na Educação Infantil  e o processo de ensino-aprendizagem; 10. Estrutura, organização e
financiamento dos sistemas de ensino;  11.  Diversidade cultural  no processo formativo na Educação Infantil;  12.  A
inclusão na Educação Infantil e a prática de professores; 13. Sexualidade infantil; 14. A literatura na Educação Infantil.

CARGO 402: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: PEDAGOGIA – MAGISTÉRIO PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ÁREA DE ATUAÇÃO: SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E/OU EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

Conhecimentos  Específicos:  1.  O  processo  de  ensino  e  aprendizagem  na  perspectiva  histórico-cultural;  2.
Alfabetização e Letramento: fundamentos e metodologias na Educação Básica; 3. A pedagogia de Paulo Freire e o
processo  de  ensino-aprendizagem;  4.  A  EJA  como  política  de  inclusão  social;  5.  Pensamento  e  Linguagem em
Vygotsky; 6. A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 (nove) anos; 7. BNCC e os temas
contemporâneos transversais; 8. Materiais pedagógicos e os recursos didáticos no ensino de matemática; 9. O uso das
tecnologias de informação e comunicação na Educação Básica e na modalidade de ensino EJA; 10. Prova Brasil e os
conteúdos curriculares de língua portuguesa e matemática do Ensino Fundamental;  11. A importância do plano de
trabalho docente na prática pedagógica.

CARGO 403: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: LÍNGUA PORTUGUESA

Conhecimentos Específicos: 1. Concepções da Linguagem: noções de Linguagem, Língua e Variação Linguística. O
papel  da  interação  no  desenvolvimento  da  linguagem;  funções  da  linguagem  e  elementos  constitutivos  da
comunicação.  2.  Diretrizes  metodológicas  para  o  ensino  de  Português.  3.  Conhecimentos  Linguísticos  nos  níveis
fonético-fonológico, morfossintático e semântico. 4. Flexão nominal e verbal. 5. Função morfossintática das palavras no
texto. 6. O período: coordenação e subordinação; Colocação dos termos na frase e da frase no período. 7. A Gramática
da  frase  e  do  texto:  Coesão:  elementos  coesivos  de  referência;  elementos  sequenciais.  Coerência  textual.
Paragrafação.  Pontuação.  8.  Semântica:  sinonímia,  polissemia  e  paronímia;  conotação  e  denotação;  paráfrase,
polissemia e ambiguidade. 9.  Figuras de linguagem: metáfora,  metonímia, antítese e silepse; 10. Planejamento de
ensino e avaliação da aprendizagem. 11. O desenvolvimento da leitura e da escrita pelo aluno. 12. Gêneros e tipologias
textuais: práticas de linguagem no contexto escolar. 13. Prova Brasil:  Matriz de Referência de Língua Portuguesa:
Tópicos e seus descritores para o 9° ano do Ensino Fundamental.

CARGO 404: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: MATEMÁTICA

Conhecimentos Específicos: 1. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para as séries finais do Ensino Fundamental e
seus conteúdos de Matemática; Temas transversais; Tratamento da informação. 2. Conjuntos Numéricos. 3. Funções
reais. 4. Polinômios e Equações. 5. Geometria Plana e Espacial; 6. Tendências Atuais em Educação Matemática – a
utilização da História da Matemática no processo ensino-aprendizagem, Etnomatemática, Modelagem Matemática e
Resolução de Problemas. 7. Seleção, Organização e Avaliação da Aprendizagem de Conteúdos Matemáticos. 8. Prova
Brasil: Matriz de Referência de Matemática: Temas e seus descritores para o 9° ano do Ensino Fundamental.

CARGO 405: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: HISTÓRIA

Conhecimentos Específicos: 1. Ensino de História: saber histórico escolar; 2. Metodologias do ensino de História; 3.
Trabalho com documentos e diferentes linguagens no ensino de História; 4. Conhecimento histórico contemporâneo:
saber histórico e historiografia;  5.  História e temporalidade; 6. História do Brasil  e a construção de identidades;  7.
Historiografia brasileira e a História do Brasil;  8. História nacional,  regional  e local;  9.  História da América e suas
identidades; 10. Lutas sociais e identidades sociais, culturais e nacionais; 11. História do mundo Ocidental: legados
culturais da antiguidade clássica, convívios e confrontos entre os povos e culturas na Europa Medieval; 12. História
africana e suas relações com a Europa e a América; 13. Lutas sociais, cidadania e cultura no mundo capitalista.
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CARGO 406: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04 : GEOGRAFIA

Conhecimentos Específicos: 1.  Paisagem, lugar,  região,  território  e espaço geográfico.  2.  Cartografia:  conceitos,
histórico, coordenadas, movimentos e fusos horários, representações cartográficas, escalas e projeções. 3. Estrutura e
dinâmicas da Terra.  4. Os elementos do quadro natural,  suas inter-relações e as paisagens naturais. 5.  Recursos
naturais: aproveitamento econômico e impactos ambientais. 6. O espaço geográfico como produto histórico e social. 7.
A  Geografia  do  Espaço  Mundial  e  sua  geopolítica.  8.  Geografia  da  indústria.  9.  As  revoluções  industriais.  10.  A
revolução técnico-científica-informacional.  11.  O processo de globalização.  12.  O espaço urbano:  caracterização e
diferenciação  no  mundo,  processo  de  urbanização  e  problemas  urbanos.  13.  O  espaço  agrário:  caracterização  e
diferenciação no mundo, a relação com a atividade industrial e com o comércio mundial. 14. Geografia da População:
Dinâmica, crescimento, distribuição e estrutura da população; Teorias demográficas; Movimentos migratórios. 15. A
Geografia das redes.  16. O Espaço Geográfico brasileiro: Características físicas; estrutura física e geomorfológica;
Relevo, domínios morfoclimáticos, climatologia, hidrografia; Recursos naturais e aproveitamento econômico; Questões
ambientais. 17. A Formação territorial do Brasil: ocupação, organização, regionalizações; 18. A inserção do Brasil na
economia  global.  19.  O espaço  industrial  brasileiro.  20.  Geografia  da População  no Brasil.  21.  O espaço  agrário
brasileiro. 22. Geografia Urbana e Regional no Brasil. 23. Piauí: organização do território e dinâmicas recentes.

CARGO 407: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: INGLÊS

Conhecimentos Específicos:  1. Tempos e modos verbais; 2. Verbos modais; 3. Substantivos, adjetivos, artigos e
advérbios;  Gêneros  textuais  e  o  ensino  de  língua  estrangeira.  Phrasal  verbs.  Vozes  verbais.  Pronomes  4.  Grau
comparativo e  superlativo;  5.  Formação de palavras,  prefixos e sufixos;  6.  Estratégias de leitura;  7.  Inferência  de
significado;  8.  Referência  pronominal;  9.  Leitura  e  compreensão  de  textos;  10.  Reconhecimento  de  informações
específicas; 11. Capacidade de análise e síntese; 12. Tipos de texto; 13. Marcadores do discurso; 14. Coerência e
elementos de coesão; 15. Principais expressões idiomáticas; 16. Noções de métodos e abordagens para o ensino de
inglês com língua estrangeira (EFL).

CARGO 408: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: ARTES VISUAIS, MÚSICA, DANÇA, TEATRO OU 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

Conhecimentos Específicos: 1. O ensino de arte na Educação Básica. 2. O significado da Arte na Educação. 3. A Arte
como conhecimento. 4. As linguagens artísticas e suas especificidades (Arte Visuais, Música, Teatro e Dança). 5. Arte,
Cultura e Sociedade. 6. Tendências pedagógicas e o Ensino da Arte: Tendência Idealista- Liberal; Tendência Realista-
Progressista. 7. Os fundamentos teóricos metodológicos no aprender e ensinar Arte: Componentes curriculares básicos
que se interrelacionam no planejamento (objetivos, conteúdos, métodos de ensino, meios de comunicação, avaliação);
Planejamento e avaliação do ensino e da aprendizagem. 8. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de Artes.
9. Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as especificações no currículo de Arte. 10. A contemporaneidade na Arte
e suas discussões/reflexões.

CARGO 409: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: CIÊNCIAS

Conhecimentos Específicos: 1. Terra e universo: origem do universo e da Terra; sistema solar e satélites naturais; compo-
sição, estrutura e localização do sistema solar no universo; movimentos da Terra; forma e estrutura da Terra; rochas e solo;
atmosfera: composição do ar, camada de ozônio; efeito estufa; placas tectônicas; fenômenos naturais (vulcões, terremotos e
tsunamis). 2. Vida e evolução: origem da vida; teorias de evolução dos seres vivos; células como unidade de vida; hereditari-
edade e genética. 3. Ecologia, biodiversidade e preservação: classificação dos seres vivos; espécie; população e comunida-
de; diversidade de ecossistemas; biomas terrestres; ecossistemas brasileiros; nicho e habitat; ciclagem de materiais e fluxo
de energia nos ecossistemas (cadeias alimentares); fenômenos naturais e impactos ambientais; bioindicadores; indicadores
de saúde pública; educação ambiental; poluição ambiental; recursos naturais e preservação; parasitoses; zoonoses.
4. Estrutura e fisiologia dos seres vivos: estrutura de célula animal e vegetal; respiração celular; tecidos e órgãos vegetais; fo-
tossíntese; animal: digestão, respiração, circulação, excreção, sistema reprodutor, sistema endócrino; doenças sexualmente
transmissíveis; interação entre sistemas locomotor e nervoso; visão e lentes corretivas; bioética. 5. Matéria e energia: trans-
formações químicas; misturas homogêneas e heterogêneas; processos de separação de misturas; equilíbrio termodinâmico
e vida na terra; formas de propagação de calor; combustíveis e máquinas térmicas; energia: fontes e tipos; transformações
de energia; energia elétrica: conceito e aplicações; consumo e uso consciente de energia elétrica; elementos químicos; áto-
mos e estrutura da matéria; transformação química: formação de novos materiais e substâncias; mudanças de estados físi-
cos da matéria; ondas: luz e som; radiação: conceitos e aplicações na saúde.

CARGO 410: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: EDUCAÇÃO FÍSICA

Conhecimentos Específicos: 1. Relações Fundamentais: Educação Física e Educação; Educação Física e Ciência da
Motricidade Humana; Educação Física, Desenvolvimento Humano no Ensino Fundamental; Educação Física e Cultura
Corporal; Educação Física e Esporte Escolar; Educação Física e Saúde; Educação Física e Cidadania. 2. A Educação
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Física  Formal  e  a  Educação Física  Não formal  3.  Possibilidades de atividades lúdicas:  a  ludicidade,  o  lazer  e  a
recreação escolar a) Jogos b) Brinquedos c) Brincadeiras. 4. Conteúdos e Metodologia: a) Jogo b) Esporte c) Ginástica
d) Lutas e) Atividades rítmicas.  5.  Possibilidades de experiências prático-teóricas:  cognitivas,  sociais  e afetivas:  a)
competição b) cooperação c) sociabilização; 6. Educação Física e Educação Inclusiva. 7. Os Parâmetros Curriculares
Nacionais e a Educação Física para a Educação Básica 8. A Educação Física para a Educação de Jovens e Adultos. 9.
Socorros de urgência aplicados a educação física.  10.  Organização, administração e gestão da educação física e
eventos esportivos. 11. Dimensões Biológicas e Fisiologias do Corpo aplicadas a prática de atividades físicas.

CARGO 411: TÉCNICO PEDAGÓGICO – MAG.08

Conhecimentos Específicos: 1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB n.º 9394/1996. 2. O Estatuto
da Criança e do Adolescente; Lei 8069/90. 3. A Base Nacional Comum Curricular e as implicações para o currículo da
Educação Básica. 4. A relação entre sistema de ensino e a rede de escolas públicas. 5. Educação e diversidade social.
6. A gestão democrática e o direito à educação. 7. O Projeto Político-Pedagógico da Escola. 7. Educação e Inclusão:
Política  de  Educação  Especial,  Políticas  e  Estratégias  de  Inclusão.  8.  Marcos  Legais  relativos  ao  combate  à
discriminação racial; Diferenças e preconceitos na escola. 9. Política de Financiamento da Educação – origens e fontes
de recursos para a educação. O FUNDEB. 10. Conselhos de Educação e a gestão do sistema de ensino. 11. A socio
educação e o  atendimento de adolescentes e  crianças.  12.  Estrutura e  Organização da Educação Básica.  13.  O
planejamento educacional e escolar na garantia da qualidade da educação; 14. Conceitos e concepções de currículo.
15.  Tecnologias de informação e comunicação e práticas educativas.  16.  Avaliação escolar  e planejamento numa
perspectiva  emancipatória.  17.  Alfabetização  e  letramento.  18.  Políticas  educacionais  para  a  formação  inicial  e
continuada de professores. 19. Relações entre Estado, Política e Educação; 19. As avaliações em larga escola e a
gestão da qualidade da educação. 20. Cultura organizacional na gestão educacional e escolar.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PA - PMB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC

A N E X O  I I I  -  M O D E L O S  D E  D E C L A R A Ç Õ E S
E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º 0 0 2 / 2 0 2 0 - P M B / S E M E C

DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS E/OU DE PROVENTOS
NOME COMPLETO:
ENDEREÇO:
CARGO: CPF:

DECLARO, com base no art. 37, inciso XVI da Constituição Federal, e art. 155 da Lei 7.502/90, que:

 
         Não recebo proventos de aposentadoria decorrentes de cargo(s),  emprego(s)  e/ou função(ões) pública(s),
incluídas as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios e Fundações mantidas pelo Poder Público.
  

Recebo  proventos de  aposentadoria  decorrentes  de  cargo(s),  emprego(s)  e/ou  função(ões)  pública(s),
incluídas as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios e Fundações mantidas pelo Poder Público, conforme anexa cópia do contracheque.

  
                  Não acumulo cargo(s), emprego(s) e/ou função(ões) pública(s), incluídas as autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e Fundações mantidas pelo
Poder Público.

Acumulo cargo(s),  emprego(s)  e/ou função(ões)  pública(s),  incluídas as  autarquias,  empresas  públicas,
sociedades de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e Fundações mantidas pelo
Poder Público, abaixo discriminado:

OUTRO ÓRGÃO:______________________________________________________________
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO:___________________________________________________
CARGA HORÁRIA SEMANAL:__________________________________________________
A carga horária declarada respeita a jornada semanal máxima de trabalho, conforme Declaração anexa do órgão
informando. Em decorrência do exercício do cargo neste órgão, passo a acumular:
                  Um cargo de Professor com outro Técnico ou Científico.

                  Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde.

                  Outros: _____________________________________________________________

     
                   Não percebo auxílio-alimentação, assistência pré-escolar e/ou benefícios de espécie semelhante no 
órgão/empresa em que acumulo cargo.

                   Percebo auxílio-alimentação, assistência pré-escolar e/ou benefícios de espécie semelhante no 
órgão/empresa em que acumulo cargo.
Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas no presente documento. 

Belém-PA,_____de ________________ de 20____

 ___________________________________________________ 
Assinatura
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DECLARAÇÃO
 (DEMISSÃO/EXONERAÇÃO “EX OFFICIO”)

Eu  _____________________________________________________________________________,  residente  à

______________________________________________________________________________, nº ________, declaro

junto à  PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – PMB,  não ter sido desvinculado (a) do Serviço Público (Federal,

Estadual ou Municipal) em decorrência de demissão, exoneração “ex-officio” ou ter sofrido qualquer sanção impeditiva

no exercício de cargo público. 

Belém-PA,_____de __________________ de 20___.

_______________________________________________________
Assinatura do (a) concursado (a)

CPF Nº
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DECLARAÇÃO DE BENS

DECLARAÇÃO DE BENS
NOME:
C.P.F: RG:
ENDEREÇO:
TELEFONE: CIDADE: UF:
ESTADO CIVIL: REGIME DE CASAMENTO:
CÔNJUGUE:
CARGO: LOTAÇÃO:

DEPENDENTES
Nº DE

ORDEM
NOME

GRAU DE
PARENTESCO

DATA DE
NASCIMENTO

RELAÇÃO DE BENS VALOR (R$)

DIVIDAS OU ÔNUS REAIS VALOR (R$)

TOTAL
A presente declaração, feita em obediência a preceitos legais, abrange todos os bens que constituem meu
patrimônio, inclusive aqueles em nome de meu cônjuge e dos dependentes, pelo que me responsabilizo
por sua exatidão, sob as penas da Lei.

Belém, ____ de _________________ de _____.

_________________________________________
(Declarante)

* Espaço reservado ao reconhecimento da firma em notário público.
1 – A presente declaração deve ser preenchida em 02 (duas) vias e as firmas reconhecidas em notário
público.
2 – A 1ª via será encaminhada ao Tribunal  de Contas dos Municípios do Estado do Pará e a 2ª via
anexada ao processo de nomeação do candidato.
3 – Se os espaços não forem suficientes, prosseguir em folhas separadas.

CERTIFICO QUE RECEBI O ORIGINAL DA PRESENTE DECLARAÇÃO, PARA FINS DE DIREITO.
Em, _______/ _______/ _______

____________________________________________________________________
(Responsável pela conferência)

_________________________________________________________________________________________________________________________
Anexo III - Modelos de Declarações - Edital de Abertura nº 002/2020-PMB/SEMEC Página 3 de 5



CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL

Eu ____________________________________________________, Classificado (a) em ____ lugar  para o cargo de

________________________________________ do Concurso Público nº _______/________ -  _________________,

declaro para os devidos fins, ter conhecimento dos termos do Edital do referido Concurso.

Belém-PA, ___/____/20___.

_______________________________________
(Assinatura do Candidato)

_________________________________________________________________________________________________________________________
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DECLARAÇÃO

Eu,____________________________________________, declaro para os devidos fins à Prefeitura Municipal de

Belém - PMB, que não possuo inscrição no PIS ou PASEP, sendo esse o meu primeiro vínculo empregatício.

Belém-PA, ___/_____/20__.

__________________________________________________
Nome completo do (a) concursado (a)

CPF Nº

_________________________________________________________________________________________________________________________
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