ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 014/2018

RETIFICAÇÃO 001 DO PROCESSO SELETIVO EDITAL 014/2018
MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob o Nº. 83.021.147/0001-95, com sede administrativa localizada na Rua Moura Brasil, 1639,
Centro, CEP: 89.890-000, nesta cidade de Cunha Porã/SC, representado pelo Prefeito Municipal, o Sr.
Jairo Rivelino Ebeling, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste município de Cunha Porã, SC,
inscrito no CPF sob o Nº. 949.929.169-53 que, no uso de suas atribuições legais, torna público a
RETIFICAÇÃO 001 do Edital 014/2018, destinado a promover vagas para o quadro temporário e
estabelece instruções especiais destinadas à realização do PROCESSO SELETIVO, conforme os itens que
seguem:

1 - Dá nova redação ao item 2.1 do Edital Nº. 014/2018, que passará a viger com a seguinte redação:
2.1. Poderão participar do Processo Seletivo, os profissionais interessados em prestar serviço que
atendam aos requisitos deste Edital e da legislação vigente e alterações supervenientes, para os
cargos/áreas abaixo relacionados:
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PROFESSOR
SUPERIOR
PROVA
Habilitação Diploma e
DE MÚSICA
OBJETIVA E Histórico Escolar, ou,
(HABILITADO
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)
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Música. Retificado em
31/10/2018.
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PRÁTICA
cometido
nenhuma
infração
grave
ou
gravíssima,
ou
ser
reincidente em infrações.
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40
HORAS

2- Dá nova redação ao item 4,1.1 do Edital Nº. 014/2018, que passará a viger com a seguinte
redação:
4.1.1 A PROVA ESCRITA é de caráter classificatório e eliminatório. Para o candidato se classificar na
ETAPA DA PROVA ESCRITA deverá atingir as seguintes notas:
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Escolaridade
SUPERIOR
SUPERIOR PROFESSOR(A)
MÉDIO
FUNDAMENTAL
ALFABETIZADO

Nota
Nota da prova igual ou superior a 4,00.
Nota da prova igual ou superior a 3,00.
Nota da prova igual ou superior a 3,00.
Nota da prova igual ou superior a 3,00.
Nota da prova igual ou superior a 2,50.

3- - Dá nova redação ao item 10.3 do Edital Nº. 014/2018, que passará a viger com a seguinte
redação:
10.3
O candidato deverá comparecer ao local da prova prática munido, OBRIGATORIAMENTE,
de:
b) Carteira Nacional de Habilitação “B”, “C” ou “D”, de acordo com os requisitos mínimos exigidos
na função, sob pena de ser eliminado da prova caso não apresente. Retificado em 31/10/2018.
4- Dá nova redação ao item ANEXO ll, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOS SEGUINTES CARGOS:
PROFESSOR DE HISTÓRIA
Fundamentos teóricos do Pensamento Histórico; Didática e prática dos procedimentos de produção do
conhecimento histórico; Linguagem e ensino de História; Transversalidade, novas formas de abordagem e
renovação do ensino de História; O ofício do historiador e a construção da História; Natureza, Cultura e
História; Passagens da Antiguidade para o Feudalismo; Mundo Medieval; Formação do Mundo
Contemporâneo; Brasil Sistema Colonial; Brasil - Império; Brasil -República; Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana; Parâmetros Curriculares Nacionais de História; Aspectos da História da África e dos povos afroamericanos e ameríndios; História da América. Retificado em 31/10/2018.
PROFESSOR DE MÚSICA
Parâmetros do som: escalas maiores, escalas menores (harmônica, melódica e natural), escalas relativas,
escalas homônimas; graus modais e tonais; Intervalos: - classificação; inversão; simples e compostos;
melódicos e harmônicos. Compassos simples, compostos, alternados, correspondentes (unidades de
tempo e de compasso); sinais de alteração. Síncope e contratempo; quiálteras por aumento e diminuição;
semitons cromáticos e diatônicos; tons vizinhos, afastados, homônimos; modulação (notas comuns e
diferenciais); acordes de 3 e 4 sons - classificação e inversões; escala cromática maior e menor; escala geral
- vozes; transposição; noções de harmonia e instrumentação. Retificado em 31/10/2018.
PROFESSOR DE INFORMÁTICA:
Conhecimentos sobre princípios básicos de informática, incluindo hardware, impressoras, scanners e
multifuncionais. Conhecimento básico sobre Segurança da Informação. Sistemas Operacionais Microsoft
Windows XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10. Teclas de Atalho do Windows e de seus aplicativos.
Aplicativos do Microsoft Office 2007 e superiores. Navegador Internet Explorer 9 e superiores. Navegador
Google Chrome versão 43 ou superior. Navegador Mozilla Firefox versão 38 ou superior. Noções de
segurança na internet. Noções sobre correio eletrônico. História da Informática. Retificado em
31/10/2018.
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MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
Código Nacional de Trânsito, abrangendo os seguintes tópicos: administração de trânsito, regras gerais para
circulação de veículos, sinalização de trânsito, registro e licenciamento de veículos, condutores de veículos,
deveres e proibições, infrações à legislação de trânsito, penalidades e recursos. Noções de manutenção
básica preventiva e corretiva. Categoria de habilitação e relação com veículos conduzidos; Documentação
exigida para condutor e veículo; Sinalização viária; Infrações, crimes de trânsito e penalidades; Regras gerais
de estacionamento, parada e circulação; Legislação específica para veículos de emergência;
Responsabilidades do condutor de veículo de emergência; A responsabilidade civil e criminal do condutor
e o CTB. Primeiras providências quanto às vítimas de acidente; Sinalização do local de acidente;
Acionamento de recursos: bombeiros e polícia; Cuidados com a vítima; Transporte e movimentação da
vítima; Biossegurança: conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual e coletivo. Retificado
em 31/10/2018.
As demais cláusulas e condições do Edital Processo Seletivo Nº 014/2018, que não foram alteradas
por este edital de retificação permanecem inalteradas.

Cunha Porã - SC, em 31 de outubro de 2018.

JAIRO RIVELINO EBELING
Prefeito Municipal de Cunha Porã

