PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO
EDITAL 02/2017 de 22 de agosto de 2017.

FUNÇÃO E ROTEIRO PARA ESTUDO
CARGO:- MONITOR
FUNÇÃO:- Exercer o papel de liderança, bem como ser um motivador e promover o espírito de
grupo; Desenvolver atividades esportivas, recreativas e culturais junto às crianças e
adolescentes de acordo com as diretrizes do projetos “HÁ SEMPRE O QUE APRENDER”;
Promover oficinas de atividades físicas, recreativas e culturais que ajudam a desenvolver a
motricidade, tais como: jogos, brincadeiras, entre outros; Sugerir e organizar campeonatos e
gincanas internas e externas envolvendo as crianças; Manter-se informado sobre os conteúdos e
atividades propostas, bem como manter-se atualizado por meio de pesquisas de modo que
contribua para o bom andamento e aproveitamento junto às crianças e adolescente dentro do
projeto ao qual foi designado pelos superiores; Zelar pela conservação e guarda dos
equipamentos e materiais, bem como do espaço físico a ser utilizado; Desempenhar demais
atividades correlatas ao cargo mediante solicitação de seus superiores.
LÍNGUA PORTUGUESA
01 - Compreensão, interpretação e produção de textos;
09 - Emprego dos porquês;
02 - Ortografia;
10 - Crases;
03 - Acentuação;
11 - Pontuação;
04 - Predicação verbal;
12 - Estrutura das palavras;
05 - Flexão verbal e nominal;
13 - Formação das palavras;
06 - Pronomes;
14 - Classificações das orações;
07 - Concordância verbal e nominal;
15 - Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe.
08 - Regência verbal e nominal;
MATEMÁTICA
01 - Conjuntos: representação e operações
02 - Números Naturais: operações e problemas com
números naturais suas propriedades
03 - Geometria: conceito, propriedades e operação
04 - Múltiplos e divisores: conceitos e operação
05 - Números Racionais Absolutos
06 - Números Irracionais: técnicas operatórias

07 - Medidas: conceito e operações
08 - Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau
09 - Razões e proporções: grandezas proporcionais,
porcentagem e juros simples
10 - Regra de Três Simples e Composta
11 - Gráficos e tabelas: execução e interpretação
12 - Funções: Conceitos e aplicações

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS GERAIS
1- Conhecimentos sobre cidadania e atualidade do cenário politico e social nos entes
Federativos ( Nacional, Estadual e Municipal).
2- BRASIL. Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
3- BRASIL. Lei N. 8.069. Estatuto da criança e do adolescente de 13 de Julho de 1990.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO
EDITAL 02/2017 de 22 de agosto de 2017.

FUNÇÃO E ROTEIRO PARA ESTUDO
CARGO:- PROFESSOR/COORDENADOR
FUNÇÃO:- Atuar com planejamento e execução das atividades de interação social. Realizar o
planejamento e execução do projeto “HÁ SEMPRE O QUE APRENDER”, de acordo com o
plano de ação e o cronograma. Acompanhar e avaliar os resultados do projeto executado.
Orientar as pessoas envolvidas no projeto. Organizar os recursos do projeto. Planejar, solicitar e
prestar contas dos recursos financeiros e materiais necessários.
Assegurar a participação ativa dos professores do segmento/nível objeto da coordenação,
garantindo a realização de um trabalho produtivo e integrador;
LÍNGUA PORTUGUESA
01 - Compreensão, interpretação e produção de textos;
02 - Ortografia;
03 - Acentuação;
04 - Predicação verbal;
05 - Flexão verbal e nominal;
06 - Pronomes;
07 - Concordância verbal e nominal;
08 - Regência verbal e nominal;

09 - Emprego dos porquês;
10 - Crases;
11 - Pontuação;
12 - Estrutura das palavras;
13 - Formação das palavras;
14 - Classificações das orações;
15 - Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe.

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GERAIS
1- Conhecimentos sobre cidadania e atualidade do cenário politico e social nos entes
Federativos ( Nacional, Estadual e Municipal).
2- BRASIL. Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
3- BRASIL. Lei N. 8.069. Estatuto da criança e do adolescente de 13 de Julho de 1990.
4- BRASIL. LEI Nº 9.394 de 20/12/96- Estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO
EDITAL 02/2017 de 22 de agosto de 2017.

FUNÇÃO E ROTEIRO PARA ESTUDO
CARGO:- PROFESSOR PEB I
FUNÇÃO:- Planejar e desenvolver, articuladamente com os demais profissionais, atividades
pedagógicas compatíveis e discutir com os beneficiários e com os pais ou responsáveis às
propostas de trabalho do projeto “HÁ SEMPRE O QUE APRENDER”.
Participar da elaboração, implementação e avaliação do projeto político- pedagógico, – elaborar
o plano de trabalho da turma e do componente curricular, observadas as metas e objetivos
propostos, zelar pela freqüência dos beneficiários, planejar e ministrar aulas, registrando os
objetivos, atividades e resultados do processo educativo, tendo em vista a efetiva aprendizagem
de todos os beneficiários.
Ministrar aulas e executar oficinas correspondentes a Arte, Leitura, valores para convivência e
lazer.
LÍNGUA PORTUGUESA
01 - Compreensão, interpretação e produção de
textos;
02 - Ortografia;
03 - Acentuação;
04 - Predicação verbal;
05 - Flexão verbal e nominal;
06 - Pronomes;
07 - Concordância verbal e nominal;
08 - Regência verbal e nominal;

09 - Emprego dos porquês;
10 - Crases;
11 - Pontuação;
12 - Estrutura das palavras;
13 - Formação das palavras;
14 - Classificações das orações;
15 - Figuras de linguagem, de pensamento e de
sintaxe.

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GERAIS
1- Conhecimentos sobre cidadania e atualidade do cenário politico e social nos entes
Federativos ( Nacional, Estadual e Municipal).
2- BRASIL. Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
3- BRASIL. Lei N. 8.069. Estatuto da criança e do adolescente de 13 de Julho de 1990.
4- BRASIL. LEI Nº 9.394 de 20/12/96- Estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRE DE PEDRA
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO
EDITAL 02/2017 de 22 de agosto de 2017.

FUNÇÃO E ROTEIRO PARA ESTUDO
CARGO:- PROFESSOR DE MATEMÁTICA
FUNÇÃO:- Planejar e desenvolver, articuladamente com os demais profissionais, atividades
pedagógicas compatíveis e discutir com os beneficiários e com os pais ou responsáveis às
propostas de trabalho do projeto “HÁ SEMPRE O QUE APRENDER”.
Participar da elaboração, implementação e avaliação do projeto político- pedagógico, – elaborar
o plano de trabalho da turma e do componente curricular, observadas as metas e objetivos
propostos, zelar pela freqüência dos beneficiários, planejar e ministrar aulas, registrando os
objetivos, atividades e resultados do processo educativo, tendo em vista a efetiva aprendizagem
de todos os beneficiários.
Ministrar aulas e executar oficinas lúdicas de matemática.
LÍNGUA PORTUGUESA
01 - Compreensão, interpretação e produção de
textos;
02 - Ortografia;
03 - Acentuação;
04 - Predicação verbal;
05 - Flexão verbal e nominal;
06 - Pronomes;
07 - Concordância verbal e nominal;
08 - Regência verbal e nominal;

09 - Emprego dos porquês;
10 - Crases;
11 - Pontuação;
12 - Estrutura das palavras;
13 - Formação das palavras;
14 - Classificações das orações;
15 - Figuras de linguagem, de pensamento e de
sintaxe.

MATEMÁTICA
01 - Conjuntos: representação e operações
07 - Medidas: conceito e operações
02 - Números Naturais: operações e problemas com08 - Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau
números naturais suas propriedades
09 - Razões e proporções: grandezas proporcionais,
03 - Geometria: conceito, propriedades e operação
porcentagem e juros simples
04 - Múltiplos e divisores: conceitos e operação
10 - Regra de Três Simples e Composta
05 - Números Racionais Absolutos
11 - Gráficos e tabelas: execução e interpretação
06 - Números Irracionais: técnicas operatórias
12 - Funções: Conceitos e aplicações
LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GERAIS
1- Conhecimentos sobre cidadania e atualidade do cenário politico e social nos entes
Federativos ( Nacional, Estadual e Municipal).
2- BRASIL. Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
3- BRASIL. Lei N. 8.069. Estatuto da criança e do adolescente de 13 de Julho de 1990.
4- BRASIL. LEI Nº 9.394 de 20/12/96- Estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.

