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ANEXO II – CRONOGRAMA DAS ETAPAS E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

1ª ETAPA: PROVA OBJETIVA  
 

Nº de questões Valor 

20 4,0 pontos 

Total 80 pontos 

 

1) A duração da prova objetiva será de 04 (quatro) horas. 
2) Fiscais de prova estão autorizados à coibir qualquer ação irregular na realização da prova, inclusive a 
eliminação do candidato, registrando o ocorrido em Ata de Sala. 

3) A prova será realizada até 22 de abril de 2018 (Domingo), às 8h00, horário local, portando 
comprovante de inscrição, documento original com foto, caneta esferográfica azul ou preta de 
material transparente.  
4) Não será permitido o uso de equipamentos eletrônicos e celulares, fones de ouvido ou similares, nem 
qualquer tipo de consulta a material ou pessoas, sob pena de eliminação do candidato. 

  6) A lista de candidatos com indicação dos respectivos locais, para realização das provas será divulgada        
no site www.pmvc.ba.gov.br e Diário Oficial Eletrônico 

5) O candidato deverá estar no local da prova, 30 (trinta) minutos antes do fechamento dos portões, 
pois serão fechados, impreterivelmente, às 8h00. 
6) O resultado da 1ª etapa (prova escrita) será divulgado no site www.pmvc.ba.gov.br e Diário Oficial 

Eletrônico. 

2ª ETAPA: ENTREGA DE DOCUMENTOS COMPRABATÓRIOS: 

                 1) A entrega de documentos comprobatórios, de acordo Item 7.1.6. deste Edital e conforme 
função escolhida, será divulgado no site www.pmvc.ba.gov.br e Diário Oficial Eletrônico. 

 
    2) O resultado da 2ª etapa será divulgado no site www.pmvc.ba.gov.br e Diário Oficial Eletrônico 

 
 

1ª e 2ª ETAPA: PROVA ESCRITA, TITULAÇÃO E EXPERIÊNCIA NÍVEL SUPERIOR. 

 
PROVAS Valor 

PROVA ESCRITA 80 

TÍTULOS E EXPERIÊNCIA 20 

Total 100 pontos 

 
 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

Mestrado (na área de atuação específica da 

vaga a que concorre) 
5,0 – Máximo de 1 título 

Especialização/Pós-Graduação (na área de 

atuação 

específica da vaga a que concorre com carga 

horária mínima de 360 h) 

 
           2,5 – Máximo de 2 

títulos 

Total 10 Pontos  

 
 
 
 
 

http://www.pmvc.ba.gov.br/
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EXPERIÊNCIA PONTUAÇÃO  

Experiência Profissional na área de 
atuação específica da vaga a que concorre 

(por período de 12 

meses trabalhados) 

2,5 (por período de doze 
meses, com no máximo de 04 

períodos).  

Total         10 Pontos 

 
 
 

1ª e 2ª ETAPA: PROVA ESCRITA E EXPERIÊNCIA NÍVEL MÉDIO E FUNDAMENTAL:  
 

PROVAS Valor 

PROVA ESCRITA 80 

 EXPERIÊNCIA 20 

Total 100 pontos 

 
 

EXPERIÊNCIA PONTUAÇÃO  

Experiência Profissional na área de 
atuação específica da vaga a que concorre 

(por período de 12 

meses trabalhados) 

5,0 (por período de doze 
meses, com no máximo de 04 

períodos). 

Total         20 Pontos 

 
 

CONTEÚDO ESPECÍFICO TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO 

COMUM A TODAS AS ÁREAS – CARGOS DE 01 A 14 
 

Resolução CD/FNDE/MEC Nº 11 de 06 de setembro de 2017 e toda sua Fundamentação Legal.  Lei Federal nº 

9.394/96 - Das Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Resolução CNE/CEB Nº 1, de 5 de Julho De 2000 

(Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos). Orientações para a 

etapa de matrícula do Projovem urbano, edição especial 2017. Manual do Educador Orientações Gerais 

Disponível em: (http://sme.pontagrossa.pr.gov.br/manual.pdf ) 

ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA: Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Ciências e a 

aplicação didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula; Modelos da origem e 

evolução do Universo e da Terra; Sistema solar e movimentos da Terra, Sol e Lua; Origem, organização e 

evolução dos seres vivos; Biodiversidade no planeta; Transformações químicas no ambiente e nas práticas 

da vida diária; Propriedades da matéria e sua relação com os diferentes  usos  dos  materiais;  

http://sme.pontagrossa.pr.gov.br/manual.pdf
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Transformações de  energia  no  cotidiano:  luz,  calor,  eletromagnetismo, som  e movimento; Relações de 

consumo a degradação ambiental e a busca da sustentabilidade; A complexidade das questões ambientais nas 

suas dimensões global e local; Interferência do ser humano nos ciclos naturais e impactos ambientais; 

Promoção da saúde individual e coletiva e ações voltadas para melhoria da qualidade de vida; Funções vitais 

do organismo humano; Sexualidade humana, contracepção e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis 

e AIDS; Conhecimento científico e tecnológico como construção histórica e social; A temática espacial na 

sala de aula. Política Nacional de Educação Ambiental. 

ÁREA: LÍNGUA INGLESA: Métodos e abordagens de ensino da língua inglesa e sua relação com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – língua estrangeira; Compreensão de textos; Relação texto-contexto; 

Conceito de gênero textual e de tipo de texto; Verbos: tempo, modo e voz; auxiliares modais; ‘phrasal 

verbs’. Substantivos, pronomes, artigos, adjetivos, possessivos, numerais; Expressando tempo, maneira e 

lugar: os advérbios e preposições; Subordinação e coordenação; Coesão; Marcadores discursivos; Discurso 

direto e relatado; Inglês escrito e falado: contrastes principais.  

ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA: I. LINGUAGEM, INTERLOCUÇÃO E DIALOGISMO. Língua e 

linguagem: função simbólica (representação de mundo) e função comunicativa (interação social, ação 

linguística); dimensões da linguagem (semântica, gramatical e pragmática); discurso e texto; texto e  

elementos constitutivos do contexto de produção; gêneros do discurso: estrutura, sequências discursivas 

predominantes e marcas linguísticas recorrentes, dialogia e intertextualidade. II VARIAÇÃO 

LINGUÍSTICA, NORMA E ENSINO DA LÍNGUA. Modalidades, variedades, registros; concepções de 

gramática: normativa ou prescritiva, descritiva, internalizada; diferenças entre padrões do oral e do escrito; 

norma culta; conexão entre orações e períodos: parataxe, coordenação e subordinação. III. PRÁTICAS DE 

LEITURA E DE PRODUÇÃO DE TEXTO. O texto como unidade de sentido: mecanismos de coesão e 

fatores de coerência; texto e Leitor: procedimentos de Leitura; tipos de atividades de escrita (transcrição, 

reprodução, paráfrase, resumo, decalque, criação). IV. LITERATURA. A dimensão estética da linguagem; 

instâncias de produção e de legitimação da produção literária; pactos de Leitura: Leitor e obra; a literatura e 

sua história: paradigmas estéticos e movimentos literários em língua portuguesa; teatro e gênero dramático; 

romance, novela, conto e gêneros narrativos; poema e gêneros líricos; intertextualidade e literatura. 

 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS: Formação territorial do Brasil; Desenvolvimento socioeconômico e a 

questão regional brasileira; As escalas geográficas e cartográficas para o conhecimento do território; 

Urbanização: dinâmica e tendências no Brasil e no Município; Rede e hierarquia urbanas no Brasil; 

Crescimento e distribuição espacial da população brasileira; Indústrias: estrutura, distribuição e 

crescimento no Brasil; Espaço rural e relações campo-cidade; Aproveitamento energético no Brasil; 

Fundamentos teóricos do pensamento histórico - História Positivista, Marxista, Nova História e as correntes 

atuais do pensamento historiográfico; TRABALHO E SOCIEDADE – Organização temporal e espacial 

das relações sociais de produção, destacando o trabalho na Modernidade; O trabalho no capitalismo, 
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terceirização, o trabalho informal, diferentes tipos de exploração, alienação e os movimentos de resistência; 

CULTURA – Representações culturais, mudanças culturais relacionadas aos meios de comunicação e aos 

movimentos sociais. 

ÁREA: MATEMÁTICA: Conjuntos; Conjuntos numéricos; Funções: linear, quadrática, modular, exponencial 

logarítmica; Funções definidas por várias sentenças; Equações e inequações; Matemática financeira: 

porcentagem, juros simples e compostos, regra de três simples e composta; Progressões aritméticas e 

geométricas; Trigonometria; Resolução de triângulos e suas aplicações; Matrizes; Determinantes; Sistemas 

lineares; Binômio de Newton; Probabilidade; Noções de estatística; Geometria plana: área e perímetro de 

figuras planas; Estudo da circunferência; Geometria espacial: poliedros, paralelepípedos, cubo, cilindro, 

cone, pirâmide, e esfera; Geometria analítica: reta e circunferência; Polinômios e equações polinomiais. 

ARCO OCUPACIONAL: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – ADMINISTRAÇÃO: 

Administração Geral e Gestão Estratégica: Administração: conceitos e objetivos; Níveis hierárquicos e 

competências gerenciais; Processo Administrativo: planejamento, organização, direção e controle; Gestão 

estratégica: conceitos, modelos, formulação e implementação; Gestão por resultados. 

ARCO OCUPACIONAL: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – ALIMENTAÇÃO: Nutrição básica. Nutrientes: 

conceito, classificação, funções, requerimentos, recomendações e fontes alimentares.  Aspectos clínicos da 

carência e do excesso.  Dietas não convencionais.  Aspectos antropométricos, clínico e bioquímico da 

avaliação nutricional.  Nutrição e fibras. Utilização de tabelas de alimentos. Alimentação nas diferentes fases 

e momentos biológicos. Educação nutricional. Conceito, importância, princípios e objetivos da educação 

nutricional. Papel que desempenha a educação nutricional nos hábitos alimentares.  Aplicação de meios e 

técnicas do processo educativo.  Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em nutrição.  

Avaliação nutricional.  Métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional. Técnicas de medição.  Avaliação 

do estado e situação nutricional da população. Técnica dietética.  Alimentos: conceito, classificação, 

características, grupos de alimentos, valor nutritivo, caracteres organoléticos.  Seleção e preparo dos 

alimentos.  Planejamento, execução e avaliação de cardápios.  Higiene de alimentos.  Análise microbiológica, 

toxicológica dos alimentos. Fontes de contaminação. 

ÁREA: AÇÃO SOCIAL: Migrações na atualidade e a questão da Xenofobia. A globalização e as desigualdades 

econômicas.  Violência urbana no Brasil. Aquecimento global e alterações climáticas. Consumo energético e 

produção de combustíveis alternativos.  Conflitos geopolíticos atuais. 

ÁREA: TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS: I. LINGUAGEM, INTERLOCUÇÃO E 

DIALOGISMO. Língua e linguagem: função simbólica (representação de mundo) e função comunicativa 

(interação social, ação linguística); dimensões da linguagem (semântica, gramatical e pragmática); discurso e 

texto; texto e elementos constitutivos do contexto de produção; gêneros do discurso: estrutura, 

sequências discursivas predominantes e marcas linguísticas recorrentes, dialogia e intertextualidade. II 

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA, NORMA E ENSINO DA LÍNGUA. Modalidades, variedades, registros; 

concepções de gramática: normativa ou prescritiva, descritiva, internalizada; diferenças entre padrões do oral 
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e do escrito; norma culta; conexão entre orações e períodos: parataxe, coordenação e subordinação. III. 

PRÁTICAS DE LEITURA E DE PRODUÇÃO DE TEXTO. O texto como unidade de sentido: 

mecanismos de coesão e fatores de coerência; texto e Leitor: procedimentos de Leitura; tipos de atividades 

de escrita (transcrição, reprodução, paráfrase, resumo, decalque, criação). IV. LITERATURA. A dimensão 

estética da linguagem; instâncias de produção e de legitimação da produção literária; pactos de Leitura: 

Leitor e obra; a literatura e sua história: paradigmas estéticos e movimentos literários em língua portuguesa; 

teatro e gênero dramático; romance, novela, conto e gêneros narrativos; poema e gêneros líricos; 

intertextualidade e literatura. A prática pedagógica: gestão democrática; elaboração, acompanhamento e 

desenvolvimento da proposta pedagógica e do plano de trabalho; A interdisciplinaridade; Lei Nº 

5.692/71.  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nº 9.394/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN´S. Lei nº 10.436, de 24 de abril  de 2002, Lei N.º 10.098 de 23 de março de 1994. 

AGENTE ESCOLAR: A prática pedagógica: gestão democrática; Elaboração, acompanhamento e 

desenvolvimento da proposta pedagógica e do plano de trabalho; Estabelecimento de estratégias de 

desenvolvimento para crianças portadoras de necessidades especiais; Articulação escola  –  comunidade; 

Acompanhamento e  registro; Psicologia do  desenvolvimento e  da aprendizagem; Concepção 

interacionista da linguagem; O convívio com a diversidade textual; Desenvolvimento da capacidade de 

Leitura, letramento, oralidade e escuta; O processo de letramento através de atividades lúdicas e jogos; 

Métodos e técnicas de alfabetização; Função social da escrita. Lei Federal nº 8.069/90 – Dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei Federal nº 9.394/96 - Das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional; Lei Federal nº 11.494/2007 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Fundamental de acordo com o Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para a 

Educação Básica (Pareceres e Resoluções em vigor do CNE/CEB – Ministério da Educação, que versam 

sobre a Educação Básica, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Educação no Campo, a 

Educação Especial, a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e as Relações Étnico-Raciais). 

 

MONITOR ESCOLAR: Fundamentação Pedagógica e Psicológica da Educação: Aspectos políticos da 

educação brasileira; Organização do trabalho pedagógico, com ênfase no projeto político pedagógico e em 

planejamento de ensino; Teorias pedagógicas e sua articulação com as metodologias de ensino; Docentes – 

saberes e prática educativa; A função social da escola; Psicologia do desenvolvimento: aspectos históricos e 

biopsicossociais; As bases empíricas, metodológicas e epistemológicas das diversas teorias de 

aprendizagem; Contribuições de Piaget, Vygotsky e Wallon para a psicologia e pedagogia; Legislação 

Educacional Brasileira: Aspectos legais e políticos da organização da educação brasileira; Políticas 

educacionais para a educação básica: educação infantil e ensino fundamental; Legislação educacional 

brasileira; Fundamentos do Programa Novo Mais Educação. 

EDUCADOR SOCIAL: Mobilização social. 2. Trabalho territorial. 3. Trabalho em grupos populacionais 

específicos. 4. Vulnerabilidade social. 5. Histórico da Redução de Danos no mundo e no Brasil. 6. Aspectos 

http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
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teóricos e práticas da Redução de Danos. 7. Reforma Psiquiátrica. 8. Política Nacional sobre Drogas. 9. 

Política Nacional sobre População em Situação de Rua. 10. Atenção Psicossocial. 11. Cuidado territorial. 12. 

Trabalho em equipe multiprofissional. 

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/ TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS: Lei Federal nº 9.394/96 – Das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei Federal nº 11.494/2007 – Regulamenta o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; Lei 

Federal nº 12.319/2010; Código de Ética do Intérprete de Libras; Diretrizes Nacionais para a Educação 

Básica (Pareceres e Resoluções em vigor do CNE/CEB – Ministério da Educação, que versam sobre a 

Educação Básica, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Educação no Campo, a Educação 

Especial, a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e as Relações Étnico-Raciais); A história do tradutor e 

intérprete de língua de sinais no Brasil e no mundo; Conceitos da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS);  

Expressão corporal e facial. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS: Língua Portuguesa; Leitura e 

interpretação de texto simples; Matemática; Situações Problemas envolvendo as 4 operações; Conhecimentos 

específicos; higiene e consumo consciente da água.  Planejamento e Preparo de refeições saudáveis na 
Alimentação Escolar, Alimentação e Nutrição no Brasil. 
 Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/docman/fevereiro-2016-pdf/33561-04-disciplinas-de-ft-ae-caderno-16-planejamento-preparo-
refeicoes-pdf/file 
 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/aliment.pdf 

 
 

 

 

                          Vitória da Conquista BA, 27 de março de 2018. 
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http://portal.mec.gov.br/docman/fevereiro-2016-pdf/33561-04-disciplinas-de-ft-ae-caderno-16-planejamento-preparo-refeicoes-pdf/file
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/aliment.pdf

