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RETIFICAÇÃO Nº 01/2021 

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 

 

 

 O MUNICÍPIO DE ASCURRA faz saber a quem possa interessar a 

publicação da RETIFICAÇÃO Nº 01/2021 do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021, 

conforme segue: 

 

I- Inclui-se os cargos de Orientador Pedagógico e Psicólogo no quadro do item 2.1 do edital: 

 

Cargo Vagas 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vencimento 

Inicial R$ 
Habilitação/Escolaridade Exigida 

Tipo de 

Prova 

Valor da 

Taxa de 

Inscrição 

Orientador Pedagógico CR 40h R$ 2.526,38 

Portador de Certificado de Conclusão de Curso 

Superior de Pedagogia ou especialidade na 

modalidade de orientação, supervisão e gestão 

escolar. 

Objetiva 

e Títulos 
R$ 80,00 

Psicólogo CR 20h R$ 1.993,70 

Portador de Certificado de Conclusão de Curso 

Superior de Psicologia, com registro no Órgão 

Fiscalizador da Profissão. 

Objetiva R$ 80,00 

CR = Cadastro de Reserva 
 

 

II- Altera-se a alínea “b” do item 5.1.2 do edital que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

b)  Prova de Títulos de caráter exclusivamente classificatório para os cargos Professor e 

Orientador Pedagógico, para todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva. 

 

 

III- Altera-se o item 7.1 do edital que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

7.1. Os documentos da PROVA DE TÍTULOS para todos os cargos de Professor e Orientador 

Pedagógico deverão ser entregues no mesmo local de realização da Prova Objetiva, na data provável 

de 14 de fevereiro de 2021 no momento inicial de realização da Prova Objetiva. OS CANDIDATOS 

QUE DEIXAREM O LOCAL DE PROVAS NÃO PODERÃO RETORNAR PARA EFETUAR 

A ENTREGA DOS COMPROVANTES DA PROVA DE TÍTULOS, portanto o candidato já 

deverá acessar o local de provas com os comprovantes de títulos em mãos e conforme as regras a 

seguir: 

 

 

IV- Altera-se o item 7.2 do edital que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

7.2. Para os cargos de PROFESSOR E ORIENTADOR PEDAGÓGICO a Segunda Etapa deste 

Processo Seletivo consistirá de Prova de Títulos de caráter exclusivamente classificatório a ser 

contabilizado para todos os candidatos aprovados na prova objetiva podendo totalizar no máximo 10 

(dez) pontos, conforme a seguir:  
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V- Altera-se o item 8.1 do edital que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

8.1. Para os cargos de PROFESSOR E ORIENTADOR PEDAGÓGICO a nota final será: 

PO = 70% + PT = 30%, onde a fórmula final será PO x 0,7 + PT x 0,3. 

 

 

VI- Inclui-se o conteúdo programático específico dos cargos de Orientador Pedagógico e 

Psicólogo no Anexo I do edital: 

 

ORIENTADOR PEDAGÓGICO 

O trabalho escolar e o processo educacional. O desenvolvimento da aprendizagem enquanto 

instrumento de inclusão. A organização curricular compromissada com a aquisição de competências 

e habilidades. A interdisciplinaridade e a contextualização dos currículos. Os processos de avaliação 

da aprendizagem. A organização dos tempos e dos espaços escolares. A articulação escola/família no 

processo educativo. Desenvolvimento da criança e do adolescente; Estruturação da subjetividade e 

processos de ensino-aprendizagem; Educação, Família e Sociedade; Teorias educacionais e 

Concepções pedagógicas; Gestão educacional; Currículo e Avaliação; Administração escolar, equipe 

pedagógica, relações interpessoais; Organização do trabalho pedagógico na escola; Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica. Didática Geral. Planejamento educacional; projeto 

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

do educando. 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 Orgânica 

do Município e emendas. Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de 

Internet. 

 

 

PSICÓLOGO 

Desenvolvimento psicólogo da Criança (infância e Adolescência), considerando os pressupostos 

básicos dados pelas diferenças abordagens psicoterápicas utilizadas na atualidade – Psicanálise, 

Ludoterapia, Lacania e outros; Direitos fundamentais da criança e do adolescente; O Psicólogo 

inserido no serviço Público – Atendimento Ambulatorial, Terapias ambulatoriais em saúde mental. 

Doenças e deficiências mentais. Diagnostico Psicológico: conceito e objetivo, teoria psicodinâmica, 

processo diagnóstico, testes e laudos. Abordagens terapêuticas. Psicopatológica: natureza e causa dos 

distúrbios mentais.   Neurose, psicose e perversão: diagnóstico. Função e adequação às necessidades 

da Comunidade Assistida; O Psicólogo na atuação Clínica; psicologia clínica – O normal e o 

Patológico; Norma e Média, Doença, Cura e Saúde. Determinantes sócio-culturais; Psicopatologia 

Clinica: conceito de neurose; Conceito básico em psicologia clínica; dinâmica do funcionamento 

psíquico, história individual, motivo inconscientes, o papel do desejo, o papel do outro; transferência, 

repressão, resistência; mecanismo de defesa; Psicoterapia com Grupos; conflitos intragrupais, sua 

dinâmica e importância; a Psicologia Humanística: diretividade e não – diretividade; coordenadores 

e facilitadores: vantagens e desvantagens; grupos operativos e suas aplicações; Estudos sobre a 

família: cenário familiar, regras e metaregras. O psicólogo na escola, Acompanhamento Escolar, 

dificuldade na aprendizagem, a escola e a criança/adolescente; processo de psicodiagnóstico, 

entrevistas com os pais e as crianças, avaliação e atendimento da criança e do adolescente; 

Aprendizagem – fatores determinantes do processo ensino aprendizagem: família, comunidade, 

escola, companheiros. A aprendizagem: sua vicissitudes e modelos. O processo ensino-aprendizagem 
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como uma construção e constituição de cidadania. A educação inclusiva: os portadores de 

necessidades especiais, as altas habilidades (superlotados). Psicologia social e organizacional – 

Comportamento social: atitudes, estereótipos, preconceitos, conformismo.  Levantamento de Dados 

sobre suas Relações com Objetos e suas Representações, Conflitos, Formas de Vivenciar suas 

dificuldades, perdas e outros; O desenvolvimento humano – Determinantes bio-psico-sócio-culturais 

de comportamento: síndromes genéticas, gestação, parto, puerpério, interação mãe-bebê; 

Características comportamentais esperadas ao longo do desenvolvimento: constituição do EU. 

Conceito de sujeito. Desenvolvimento cognitivo. Adolescência normal e patológica: identidade, 

sexualidade, socialização intrafamiliar, o trabalho, passado e futuro. Vida adulta: as relações afetivas 

e produtivas (criatividade). Aposentadoria, Velhice: perdas e ganhos, sua inserção social. Motivação 

humana: valores e ação humana. Os grupos: processos grupais, papéis, liderança, leis da dinâmica 

grupal. O indivíduo e a organização: analise e intervenção, mudança e resistência à mudança. 

Neuroses profissionais. Gestão de conflitos. Psicologia jurídica. Relações Humanas e Recursos 

Humanos; Noções de Recrutamentos e seleção e desenvolvimento de Pessoal. 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. Da Organização do Estado - Art. 

18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 75. Constituição Federal, 

partes referentes à saúde (artigos 196 a 200). Lei nº 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. Lei nº 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS} e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Lei nº 8.069, 

de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).  Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 

2.003 Estatuto do Idoso. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial). Lei 

Orgânica do Município. Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de 

Internet.  

 

 

VII- Inclui-se as atribuições dos cargos de Orientador Pedagógico e Psicólogo no Anexo IV do 

edital: 

 

ORIENTADOR PEDAGÓGICO 

Dar assistência às matérias que envolvam as seguintes áreas;  

Assessorar o corpo docente das escolas municipais na organização e distribuição de matérias;  

Seguir as diretrizes do ensino procedentes do órgão superior competente;  

Contribuir no aprimoramento da qualidade de ensino;  

Zelar pelo cumprimento do calendário de ensino;  

Coordenar e auxiliar as atividades pedagógicas;  

Disponibilizar informações e apoio às necessidades dos professores no planejamento curricular;  

Executar outras atividades correlatas ou complementares inerentes a função ou determinadas pelos 

superiores hierárquicos.  

Orientar, acompanhar e coordenar, junto aos outros membros da equipe gestora, a elaboração, 

sistematização, implementação e avaliação da proposta pedagógica da unidade educacional a partir 

da política educacional do Sistema Municipal de Ensino;  

Desenvolver estudos, propor, coordenar, implementar, controlar e avaliar medidas que visem a 

melhoria do processo educacional da Secretaria Municipal de Educação de acordo com indicadores e 

metas estabelecidas no âmbito do sistema educacional.  

Coordenar o processo de construção coletiva e execução da Proposta Pedagógica, dos planos de 

estudo e dos regimentos escolares; investigar, diagnosticar, planejar, implementar e avaliar o 

currículo em integração com outros profissionais da educação e integrantes da comunidade; 
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supervisionar o cumprimento dos dias letivos e horas/aula estabelecidos legalmente; velar o 

cumprimento do plano de trabalho dos docentes nos estabelecimentos de ensino;   

Assegurar o processo de avaliação de aprendizagem escolar e a recuperação dos alunos com menor 

rendimento, em colaboração com todos os segmentos da comunidade escolar, objetivando a definição 

de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino; promover atividades de estudo e pesquisa na área 

educacional, estimulando o espírito de investigação e a criatividade dos profissionais da educação;  

Emitir parecer concernente à supervisão escolar; acompanhar estágios no campo da supervisão 

educacional; planejar e coordenar atividades de atualização no campo educacional;   

Propiciar condições para a formação permanente dos educadores em serviço; promover ações que 

objetivem a articulação dos educadores com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração com a escola;   

Assessorar os sistemas educacionais e instituições públicas e privadas nos aspectos concernentes à 

ação pedagógica; executar outras atividades afins. 

 

PSICÓLOGO 

Participar da elaboração de programas educativos, junto à população, para orientar nos processos 

intra e interpessoais e nos mecanismos de comportamento humano;   

Elaborar e ampliar técnicas psicológicas, como teste para determinação de características afetivas, 

intelectuais, sensoriais ou motoras;   

Técnicas psicoterápicas e outros métodos de verificação, para possibilitar a orientação, seleção e 

treinamento de campo profissional, no diagnóstico e na identificação e interferência nos fatores 

determinantes na ação do indivíduo, em sua história pessoal, familiar, educacional e social.  

Atendimento familiar, e individual, visitas domiciliares;  

Assessoria e orientação aos casos encaminhados pelo Conselho Tutelar;  

Executa outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos 

superiores Hierárquicos. 

 

 

VIII- Os demais itens do edital seguem inalterados. 

 

 

 
Ascurra (SC), 13 de janeiro de 2021.  

 

 

 

 

Arão Josino da Silva  

Prefeito Municipal 


