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ANEXO IV 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
OBSERVAÇÃO: A bibliografia sugerida não limita nem esgota o programa. Serve apenas 

como orientação para a banca elaboradora de provas e para os candidatos. 
 
 

01 – LÍNGUA PORTUGUESA – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
Leitura, compreensão e interpretação de textos. Conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à 
leitura e à produção de textos. Estrutura fonética: encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão 
silábica, ortografia, acentuação tônica e gráfica. Conhecimentos gramaticais: domínio da norma padrão 
escrita da língua portuguesa. Classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. 
Teoria geral da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. Sintaxe de concordância: 
concordância nominal e verbal (casos gerais e particulares). Sintaxe de regência: regência nominal e verbal; 
Crase. Colocação de pronomes: próclise, mesóclise e ênclise. Pontuação: emprego dos sinais de 
pontuação. Ortografia oficial em vigor. 
 
Bibliografia Sugerida: 
 
ANDRÉ, Hildebrando. Gramática ilustrada. São Paulo: Moderna.. 
AMARAL, Emília. FERREIRA, Mauro. LEITE, Ricardo. ANTÔNIO, Severino – Língua Portuguesa: Novas 
Palavras 3. 2ª Edição.São Paulo.FTD 
AMARAL, Emília. FERREIRA, Mauro. LEITE, Ricardo. ANTÔNIO, Severino – Língua Portuguesa: Novas 
Palavras 2. 2ª Edição.São Paulo.FTD 
CEREJA, William. COCHAR. Thereza, Gramática, Texto, Reflexão e Uso, 3ª Edição. São Paulo.  
BARRETO, Ricardo Gonçalves, Ser Protagonista 1, 1º Edição. São Paulo. 
BARRETO, Ricardo Gonçalves, Ser Protagonista 2, 1º Edição. São Paulo. 
BARRETO, Ricardo Gonçalves, Ser Protagonista 3, 1º Edição. São Paulo. 
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro: Lucerna.. 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Ed. Nacional.. 
INFANTE, Ulisses. Curso de Gramática Aplicada aos Textos. SP: Scipione. 
TUFANO, Douglas. Guia Prático da Nova Ortografia. 1.ª edição. São Paulo. 
TERRA, ERNANI. Guias práticos: ortografia. SP: Scipione. 
 
02 - LÍNGUA PORTUGUESA – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO (Técnico Nutrição e Dietética; 

Técnico Orçamentário e Técnico em Educação) 
 
Leitura, compreensão e interpretação de textos. Conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à 
leitura e produção de textos. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. Estrutura 
fonética: encontros vocálicos e consonantais, dígrafo, divisão silábica, ortografia, acentuação tônica e 
gráfica. Classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Teoria geral da frase e sua 
análise: orações, períodos e funções sintáticas. Sintaxe de concordância: concordância nominal e verbal 
(casos gerais e particulares). Crase. Colocação de pronomes: próclise, mesóclise e ênclise. Pontuação: 
emprego dos sinais de pontuação. 
 
Bibliografia Sugerida: 
 
ANDRÉ, Hildebrando. Gramática ilustrada. São Paulo: Moderna, 1990. 
AMARAL, Emília. FERREIRA, Mauro. LEITE, Ricardo. ANTÔNIO, Severino – Língua Portuguesa: Novas 
Palavras 1. 2ª Edição.São Paulo.FTD 
BARRETO, Ricardo Gonçalves, Ser Protagonista 1, 1º Edição. São Paulo. 
BARRETO, Ricardo Gonçalves, Ser Protagonista 2, 1º Edição. São Paulo. 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. São Paulo: Ed. Nacional. 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Ed. Nacional. 
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CIPRO NETO, Pasquale e INFANTE, Ulisses - Gramática da Língua Portuguesa. 2 ed. São Paulo:Scipione.  
TUFANO, Douglas. Guia Prático da Nova Ortografia. 1.ª edição. São Paulo. 
ROCHA LIMA, Carlos Henrique. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio. 
Livros didáticos de Língua Portuguesa para o ensino médio. 
 

03 - LÍNGUA PORTUGUESA – CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
Leitura, compreensão e Interpretação de textos. Ortografia.Divisão Silábica. Acentuação Gráfica. Verbo: 
conjugação e emprego dos tempos e modos verbais. �Substantivos, adjetivos, pronomes: identificação e 
emprego. Sinônimos e antônimos; homônimos e parônimos.  
 
Bibliografia Sugerida: 
 
ANDRÉ, Hildebrando. Gramática ilustrada. São Paulo: Moderna. 
AMARAL, Emília. FERREIRA, Mauro. LEITE, Ricardo. ANTÔNIO, Severino – Língua Portuguesa: Novas 
Palavras 1. 2ª Edição.São Paulo.FTD 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Ed. Nacional,1998. 
CIPRO NETO, Pasquale e INFANTE, Ulisses - Gramática da Língua Portuguesa. 2 ed. São Paulo:Scipione. 
ROCHA LIMA, Carlos Henrique. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio. 
Livros didáticos de Língua Portuguesa para o ensino fundamental. 
 

04 – LÍNGUA PORTUGUESA – CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (4ª série Ensino  
Fundamental – Auxiliar de  Serviços Gerais) 

 
Leitura e Interpretação de texto.  Ortografia. Divisão Silábica. Acentuação Gráfica Sinônimos e antônimos. 
Pontuação Substantivo e adjetivo. 
 
Bibliografia Sugerida: 
 
Livros didáticos da Língua Portuguesa de 1ª a 4ª série do ensino fundamental. 
ANDRÉ, Hildebrando. Gramática ilustrada. São Paulo: Moderna. 
Outras Gramáticas Normativas. 
 
 
 

01 - NOÇÕES  DE MATEMÁTICA – ( ENSINO FUNDAMENTAL) 
 
Conjunto: noções fundamentais, diagramas, conjunto universo, conjunto complementar, igualdade, 
desigualdade, pertinência, inclusão, operações com conjuntos (reunião, interseção e diferença). Conjunto 
dos números naturais: correspondência biunívoca, operações fundamentais, sentença matemática, 
problemas múltiplos, divisores, critérios de divisibilidade, fatoração, máximo divisor comum, mínimo múltiplo 
comum, números primos. Conjunto dos números racionais: frações, números decimais, transformação de 
frações em números decimais, transformação de números decimais em frações, operações fundamentais 
com números fracionários e decimais, sentenças matemáticas, problemas. Sistema métrico decimal: 
unidades de comprimento, capacidade, massa, superfície e volume. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
Livros didáticos de 1ª a 4ª série do ensino fundamental. 
SANCHES, Lucília Bechara, LIBERMAN, Marlúcia, WEY, Regina Lúcia Motta. 
Fazendo e compreendendo a Matemática. 1ª a 4ª séries do ensino fundamental. Ed. 
Saraiva. 
SANTOS, Ieda Medeiros C.E, DARIN Áurea Joana S. Matemática. 1ª a 4ª séries do 
ensino fundamental. Ed. IBEP. 
SOARES, Eduardo Sarquis. Matemática com o Sarquis. 1ª a 4ª séries do ensino 
fundamental. Ed. Saraiva. SOUZA, Maria Helena Soares de. Matemática - série Brasil. 1ª a 4ª séries do 
ensino fundamental. Ed. Ática. 
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02- NOÇÕES DE MATEMÁTICA – ( ENSINO MÉDIO) 
 
Conjuntos numéricos: operações fundamentais com os números reais. Divisibilidade.Números primos. MMC 
e MDC de dois ou mais números naturais. Potências e raízes. Medidas: o sistema métrico decimal. 
Unidades de medida: comprimento, área, volume, capacidade, massa, tempo e ângulo. Mudança de 
unidades. Proporcionalidade: grandezas direta e inversamente proporcionais. Regra de três simples e 
composta. Aplicações. Matemática Financeira: Porcentagem.Juros simples. Descontos e acréscimos 
sucessivos. Aplicações: Cálculo Algébrico: resolução de equações, inequações e sistemas do primeiro e 
segundo graus. Aplicações. Funções: o conceito de função. Funções de uma variável real e sua 
representação no plano cartesiano. Funções de primeiro e segundo graus. Aplicações. Geometria plana: 
cálculo do perímetro e área de triângulos, quadriláteros, polígonos e circunferências. Relações métricas no 
triângulo retângulo. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Semelhança de figuras planas. 
Aplicações. Geometria espacial: cálculo do volume de prismas, pirâmides, cones e cilindros. Área total e 
área lateral de um sólido. Planificação de sólidos. Cálculo combinatório: princípio fundamental da contagem. 
Permutações, arranjos e combinações simples. Aplicações: noções de estatística e probabilidade: análise e 
elaboração de tabelas e gráficos (barras, setores e linhas). Média aritmética, média ponderada, mediana e 
moda. Aplicações. Raciocínio lógico: Problemas 
 
Bibliografia sugerida: 
 
E.L.LIMA; P.C. Carvalho; E. Wagner. A.C. Morgado: A Matemática do Ensino Médio, 
Vol. 3; Coleção do Professor de Matemática; SBM. 
GIOVANI Jr; CASTRUCCI B. A conquista da matemática – A + nova – (6º ao 9º ano). 
Edição renovada. São Paulo: FTD.. 
IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo. Matemática volume único. 4. ed. São Paulo: Atual, 
E.L.LIMA; P.C. Carvalho; E. Wagner. A.C. Morgado: A Matemática do Ensino 
Médio, Vol. 1; Coleção do Professor de Matemática; SBM. 
R.J.C. Valladares: Álgebra e Geometria dos Vetores; Coleção Aperfeiçoando o 
Professor; Editora Universitária Santa Úrsula.. 
SMOLE, Kátia C. S.; DINIZ, Maria Ignez S. V. Matemática (volumes 1, 2 e 3). 3. ed. 
São Paulo: Saraiva.. 
 
 

03 - NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
Considerar versão em Português do Sistema Operacional Windows e Ferramentas. Conhecimento de 
operação com arquivos em ambiente Windows XP. Conhecimento de arquivo e pastas (diretórios) Windows 
XP. Utilização do Windows Explorer: criar, copiar, mover arquivos, criar diretório Windows XP. 
Conhecimentos de editor de texto (ambiente Windows): criação de um novo documento, elaboração de 
tabelas, formatação geral e impressão. Microsoft Office XP. Conhecimentos de INTERNET. Correio 
Eletrônico: receber e enviar mensagens; anexos; catálogos de endereço; organização das 
mensagens.Conhecimentos do Microsoft Excel: referências a células, fórmulas de soma e de condição, 
gráficos, formatação condicional, importação de arquivos CSV, impressão.Noções básicas de Linux. 
(hierarquia de diretórios e manipulação de arquivos). 
 
Bibliografia sugerida: 
 
Ajuda on-line do Sistema Operacional Windows XP. 
Ajuda on-line do Microsoft Office XP. 
Ajuda on-line do Linux: utilização do Help (Man). 
 
 

04- ASSISTENTE SOCIAL 
 
O trabalho do assistente social com a questão social nas diferentes expressões cotidianas; problemas e 
necessidades da população;O Serviço Social nas relações sociais no Brasil; ações de promoção social dos 
indivíduos integrando-os à sociedade;O Serviço Social no desenvolvimento de programas, projetos e 
pesquisas na implantação de políticas sociais; análises socioeconômicas dos habitantes do município; 
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Atendimentos / orientações / informações aos usuários, aos grupos, à comunidade e /ou clientes dos 
serviços.Competências e habilidades do profissional. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
ABREU, Marina Maciel. Serviço Social e a organização da cultura: perfis pedagógicos da prática 
profissional. São Paulo: Cortez. 
BATISTA, Myrian Veras. Planejamento Social: intencionalidade e instrumentação. São Paulo: Veras 
Editora;Lisboa: CPIHTS. 
____________________. Investigação em Serviço Social. São Paulo: Veras Editora: CPIHTS. 
Código de Ética do Assistente Social e a Lei n. 8662/93. 
IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São 
Paulo: Cortez. (primeira parte). 
PEREIRA, Potyara A. P. Política Social Temas & Questões. São Paulo: Cortez. 
Revista Serviço Social & Sociedade. Ano XXVIII. Junho de 2007. Gestão Pública. São Paulo: Cortez. 
BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e dá 
outras providências. 
BRASIL. Lei nº 11340 de 07 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha. 
BRASIL. Lei 10836, de 09 de janeiro de 2004. Programa Bolsa Família. 
BRASIL. Lei n. 8742 de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social. Dispõe 
sobre a organização da assistência social e dão outras providencias. 
BRASIL. Lei n. 10. 741, de 01 de outubro de 2003. Dispõe sobre Estatuto do Idoso e dão outras 
providencias. 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) - guia de orientação n.1. Disponível em: < www.mds.gov.br > 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Orientações técnicas para o Centro de 
Referencia de Assistência Social. Disponível em: < www.mds.gov.br > 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Política Nacional de Assistência 
Social- PNAS/2004, Brasília, 2004. 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Sistema Único de Assistência 
Social. Norma Operacional Básica - NOB/SUAS. Brasília, julho. 
 
 

05 - TÉCNICO ORÇAMENTÁRIO 
 
Estrutura conceitual básica da Contabilidade, campo de atuação. Princípios fundamentais de Contabilidade. 
Plano de contas, fatos contábeis.Lançamento e escrituração.Principais livros e documentos fiscais e  
societários.Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Receitas, Despesas e Custos. Operações com mercadorias, 
provisões e reservas. Apuração do resultado. Balanço patrimonial e Demonstrações do Resultado do 
Exercício. Contabilidade pública: conceito objeto e regime. Orçamento: conteúdo e forma da proposta 
orçamentária. Exercício financeiro. Controle da execução orçamentária. Receita e despesas públicas. 
Inventário: objeto e classificação. Balancetes mensais de receita e despesas. Balanços. Lei de 
Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. Lei 8666/93. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
ANGÉLICO, João. Contabilidade pública. 8ª ed. São Paulo: Atlas. 
FRANCO, Hilário. Contabilidade Geral. 23ª ed. São Paulo: Atlas. 
GOUVEIA, Nelson. Contabilidade Básica. São Paulo: Atlas. 
IUDÍCIBUS, Sérgio de (Coord.). Contabilidade Introdutória. 9ª ed. São Paulo: Atlas. 
JACINTHO, Roque. Contabilidade geral. 5ª ed. São Paulo: Ática. 
______. Contabilidade pública. São Paulo: Ática. 
______. Introdução à contabilidade. São Paulo: Ática. 
KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública. 5ª ed. São Paulo: Atlas. 
KOHAMA, Heilio, & KOHAMA, Nellida. Balanços públicos: teoria e prática. 2ed. São Paulo: Atlas, 
. 
Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 
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Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Lei 8.666/93. 
MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 6ª ed. São Paulo: Atlas. 
PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de contabilidade básica. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 
SILVA, Lino, Martins da. Contabilidade governamental: um enfoque administrativo. 4 ed. São Paulo: 
 
 

06- PEDAGOGO E TÉCNICO SUPERIOR DE ENSINO 
 
Legislação 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96 e suas alterações. Estatuto da Criança e 
do Adolescente - Lei nº 8.069/1990 (ECA). Constituição da República Federativa do Brasil (Art. 205 a 214). 
Emenda Constitucional nº 53, de 19/12/2006, publicada em 20/12/2006.Lei nº 11.494, de 20/6/2007, 
publicada em 21/6/2007. Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Decreto Federal 5154/2004. Lei 
11.114, de 16/05/2005 e Lei nº 11.274, de 06/02/2006, que alteram a Lei nº 9394/1996, tornando obrigatório 
o ensino fundamental de 9 anos. Declaração de Salamanca, Espanha, 2004. BRASIL. Ministério da 
Educação. Secretaria de Educação Básica. Plano de Desenvolvimento daEducação - Prova Brasil ensino 
fundamental: Língua Portuguesa – Orientações para o professor disponível em: 
http://provabrasil2009.inep.gov.br/images/stories/pdf/lingua_portugue. e.pdf Conteúdo Específico:Teoria da 
aprendizagem. Epistemologia genética de Jean Piaget. Perspectiva sociointeracionista de Vigotsky. O 
fracasso escolar: abordagens atuais. Concepções de avaliação: Funções da avaliação diagnóstica, 
formativa e somativa. Alfabetização e letramento. Práticas da Língua Portuguesa: leitura, produção e escrita 
do texto,análise lingüística e sistematização do código. Intencionalidade da avaliação no processo de 
apropriação e produção do conhecimento. Educação infantil na perspectiva histórica. Papel social da 
educação infantil. Educar, cuidar e brincar na Educação Infantil. Fundamentos da Educação: relação 
educação e sociedade (dimensões filosófica, sociocultural e pedagógica).  educação na perspectiva de 
Paulo Freire.  Pedagogo na Escola. Liderança e relações humanas no trabalho: tipos de liderança; 
mecanismos de participação; formas organizativas facilitadoras da integração grupal. Atuação do pedagogo 
e sua articulação com os demais profissionais da escola na perspectiva da qualidade da educação. O 
Conselho Escolar: propósitos e funcionamento. Gestão escolar e participação da família na vida escolar. 
Organização do Trabalho Pedagógico na Escola Pública. O processo de planejamento: concepção, 
dimensões, níveis e importância. O ano letivo e o calendário escolar. O planejamento de ensino em seus 
elementos constitutivos: objetivos e conteúdos de ensino, métodos e técnicas; multimídia educativa e 
avaliação da aprendizagem. A proposta pedagógica da escola: concepção, princípios, eixos norteadores, 
construção, acompanhamento e avaliação. Os planos de ensino. O currículo como referência para o 
desenvolvimento do processo pedagógico Educação Inclusiva: fundamentos, conceito, princípios, recursos 
pedagógicos e a adaptação curricular. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e Pedagogia. Geral e Brasil. 3 ed. São Paulo: 
Moderna. 
CANDAU, Vera Maria (Org.). A didática em questão: 25. ed. Petrópolis, RJ : Vozes. 
CHAUI, Marilena. Introdução à Filosofia: dos Pré-Socrátes a Aristóteles. 2. ed.rev., São Paulo: 
Companhias das Letras. 
COLL, César, PALÁCIOS, Jesus & MARCHESI, Álvaro. Desenvolvimento Psicológico e Educação: 
psicologia da Educação Escolar. Vol. 2. Porto Alegre: Artes Médicas. 
GADOTTI, Moacir. Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. 15. ed. São Paulo: Cortez,. 
FARIAS, Isabel Maria Sabino de et al. Didática e docência: aprendendo a profissão. Brasília: Líber Livro, 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra 
FREIRE. Paulo, Medo e ousadia, 12 ed. Paz e Terra: São Paulo 
FERREIRO, Emília. Psicogênese da língua escrita. Artes Médicas, Porto Alegre, 1999 –HOFFMANN, 
Jussara. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à universidade. Porto Alegre: 
Mediação. 
LA TAILLE, Y. de . Limites: três dimensões educacionais. São Paulo: Ática. 
LIBÂNEO. José C. Pedagogia e Pedagogos, para quê? 2 ed. São Paulo: Cortez. 
TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como 
profissão de interações humanas. Petrópolis, RJ: Vozes. 
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LÈVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Rio: Editora 34, 
PATTO, Maria Helena Souza. A produção do fracasso escolar: Histórias de submissão e resistência. São 
Paulo: T.A. Queiroz. 
SACRISTÁN, J.G. O Currículo: uma Reflexão sobre a Prática. 3 ed. Porto Alegre: Artes Médicas. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org.). Projeto político-pedagógico. Campinas: Papirus, 2002 , 7 ed. 
 

07- PROFESSOR PEB I 
 
A função da educação infantil no mundo contemporâneo. O processo de desenvolvimento e aprendizagem 
nos primeiros anos de vida: formação pessoal e social; conhecimento do mundo. ducação e diversidade 
cultural: implicações no cotidiano da escola. Concepções de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita: 
Alfabetização e letramento; a construção do sentido da leitura e da escrita; relação leitor-texto-autor. 
Metodologias de alfabetização: um novo olhar sobre ensino e aprendizagem. Educação matemática: 
perspectivas atuais. objetivos do ensino da matemática na escola fundamental. Construção de conceitos 
matemáticos. Aspectos metodológicos do ensino da matemática: jogos e materiais concretos, resolução de 
problemas, investigações matemáticas na sala de aula. Perspectivas históricas e atuais da Educação 
Científica.  conteúdo de Ciências Naturais no ensino fundamental – novos parâmetros curriculares. 
Aspectos metodológicos do ensino de Ciências Naturais. Fundamentos filosóficos, sociais e legais da 
História e da Geografia no ensino fundamental. Parâmetros Curriculares de História e Geografia. 
Metodologias para o ensino de História e Geografia no ensino fundamental. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
ALMEIDA, Rosângela; PASSINI, Elza Yasuko. O Espaço Geográfico: ensino e representação. 8ª ed. São 
Paulo: Contexto. 
BRAGA, Magda Friche; MOREIRA, Moacir Alves. Metodologia de Ensino: ciências físicas e 
biológicas. Belo Horizonte: Lê: Fundação Helena Antipoff. 
BRASIL, MEC. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: 
MEC/SEF, 2000. Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História e Ciências. 
BRASIL. MEC. Referências Curriculares Nacionais da Educação Infantil. 
CHAKUR, Cilene Ribeiro de Sá Leite. Problemas da educação sob o olhar da psicologia. São Paulo: 
UNESP. 
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização sem o bá-be-bi-bo-bu. São Paulo: Scipione, 1998. 
CENTURIÓN, Marília. Conteúdo e metodologia da matemática: números e operações. São Paulo: Scipione, 
1994. 
D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Etnomatemática – elo entre as tradições e a modernidade. 2. ed. Belo 
Horizonte: Autêntica. 
DAYRELL, Juarez. (org.) Múltiplos olhares sobre a educação e cultura. Belo Horizonte, UFMG 
DEBORTOLI, José Alfredo. As crianças e a brincadeira. In: CARVALHO, A et al. Desenvolvimento e 
Aprendizagem. Belo Horizonte, UFMG. 
DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria Castanho Almeida. Ensino 
de Ciências: fundamentos e métodos. 2ª ed. São Paulo: Cortez. 
EVANGELISTA, Aracy Alves Martins et. al. Professor/Leitor. Aluno/Autor: reflexão sobre a avaliação do 
texto escolar. Cadernos. CEALE. Belo Horizonte: Editora UFMG. 
KAMII, Constance. A criança e o número: implicações educacionais da Teoria de Piaget para a 
atuação junto a escolares de 4 a 6 anos. 30ª ed. Campinas: Papirus. 
KAMII, C. Jogos em grupo na educação infantil: implicações da teoria de Piaget. São Paulo: Trajetória 
Cultural. 
KATO, Mary. A concepção da escrita pela criança. Campinas: São Paulo: Pontes. 
LURIA, A. e YODOVICH, F. I. Linguagens e desenvolvimento intelectual na criança. Trad. José 
Cláudio de Almeida Abreu. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985. 
MAGDA, Soares. Alfabetização e Letramento: um tema um três gêneros. 
NARDI, Roberto. Questões atuais no ensino de Ciências. São Paulo: Escrituras. 
NIKITIUK, Sônia L. Repensando o ensino de história. 3ª ed. São Paulo: Cortez. 
24 NUNES, Carlos Alberto. Metodologia de Ensino: geografia e história. Belo Horizonte: Lê Fundação 
Helena Antipoff. 
OLIVEIRA, Martha Kohl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico. 4 ed. 
São Paulo: Scipione. 
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OLIVEIRA, Zilma de, ANDRADE, Cyrce M.R Junqueira de. Educação infantil: muitos olhares. São Paulo: 
Cortez. 
PENTEADO, Heloísa Dupas. Metodologia do ensino de história e geografia. São Paulo: Cortez. 
PIAGET, Jean. A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação. Rio de 
Janeiro: Zahar. 
SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. A criança na fase inicial da escrita: alfabetização como processo 
discursivo. 6. ed. São Paulo: Cortez, Campinas. 
 
 

8- PROFESSOR PII – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Educação Física e sociedade: construção histórica da Educação Física Escolar considerando suas 
concepções, sentidos e significados adquiridos e as diferentes influências que direcionaram a sua 
constituição como componente escolar. O ensino da Educação Física na escola a. Aspectos legais; b. 
Finalidades; c. Abordagens pedagógicas; d. Objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação. A Educação 
Física e sua relação com: a. o lazer; b. o corpo e a cultura corporal; c. o trato das diferenças: gênero, idade 
e habilidade. 4. Educação Física: bases fisiológicas e socorros de urgência. Formação de professores de 
Educação Física: saberes e habilidades. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: educação física. 
Brasília: MEC/SEF, 1998. 
CADERNOS CEDES: Corpo e Educação, Campinas, SP: Centro de Estudos Educação e Sociedade, n.48, 
1999. 
CALDEIRA, Anna Maria Salgueiro. A formação de professores de educação física: quais saberes e quais 
habilidades? Revista brasileira de ciências do esporte, Campinas, v. 22, n.3, p. 87-103, maio. 
DAOLIO, Jocimar. Os significados do corpo na cultura e as implicações para a educação física. In: _____. 
Cultura: educação física e futebol. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003. p. 65-71. 
DARIDO, S. C., RANGEL, I. C. A. (Coord.). Educação física na escola: implicações para a prática 
pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
FEGEL, M. J. Primeiros socorros no esporte. São Paulo: Manole. 
FOX, E. L. Bases fisiológicas da educação física e dos desportos. 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Educação. Educação física: proposta curricular, educação básica 
/ ensino fundamental (5a a 8a série). Belo Horizonte. Disponível em: 
<http://www.educacao.mg.gov.br>. 
WERNECK, Christianne Luce Gomes; ISAYAMA, Hélder Ferreira (Orgs). Lazer, recreação e educação 
física. Belo Horizonte: Autêntica. 
 

09- NUTRICIONISTA 
 
Regulamentação das atividades do profissional de Nutrição. Características sensoriais, físico-químicas, 
nutricionais e higiênico-sanitárias dos alimentos.Métodos de avaliação e efeitos das diversas modalidades 
de aquisição, seleção, armazenamento, pré-preparo, preparo e conservação da qualidade nutricional dos 
alimentos. Higienização e sanitização dos alimentos, utensílios e equipamentos. Doenças veiculadas por 
alimentos e microrganismos patogênicos de importância em alimentos. Energia e nutrientes: definição, 
classificação, propriedades, funções, digestão, absorção, metabolismo, biodisponibilidade, requerimentos, 
recomendações e fontes alimentares. Definição, fundamentação e característica da dieta normal e suas 
modificações. Alimentação e nutrição nos diferentes grupos etários e para aqueles nutricionalmente 
vulneráveis. Avaliação nutricional de indivíduos e comunidades: tipos, conceitos, material e métodos, 
interpretação e aplicabilidade dos resultados. Nutrição clínica: Patologia da nutrição e dietoterapia nas 
doenças nutricionais. Assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e em consultórios de nutrição e 
dietética. Saúde coletiva e nutrição: programas de aplicação e nutrição, atenção primária e educação em 
saúde, epidemiologia dos problemas nutricionais brasileiros, Política Nacional de Alimentação e Nutrição, 
situação alimentar e nutricional no Brasil e segurança alimentar. Educação nutricional: conceitos, objetivos, 
metodologias e aspectos sociais, econômicos e culturais, planejamento, organização, implementação e 
avaliação de programas de educação nutricional. �Alimentação coletiva: conceitos básicos da 
administração geral e sua aplicação a Unidade de Alimentação e Nutrição, planejamento e 
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operacionalização de cardápios, tipos e sistema de serviços, planejamento físico funcional, controle e 
avaliação de recursos humanos, financeiros e de materiais, higienização, segurança e ergonomia no 
trabalho. Legislação relacionada à área de Nutrição e alimentos. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
BORSOI, Maria Ângela. Nutrição e dietética: noções básicas. 11.ed. São Paulo:Senac São Paulo . 
(Apontamentos Saúde) 
CUPPARI, Lilian. Guia de nutrição: nutrição clínica no adulto. 2. ed. Barueri: Manole, 2005. 474 p. (Guias de 
medicina ambulatorial e hospitalar.) 
ESCOTT-STUMP, Sylvia; MAHAN, L. Kathleen. Krause. Alimentos, nutrição & dietoterapia 11 ed. São 
Paulo. 
EUCLYDES, Marilene Pinheiro. Nutrição do lactente: base científica para uma alimentação saudável. 3. ed 
Viçosa: [S.n. 
GOUVEIA, Enilda L. Cruz. Nutrição: saúde e comunidade. 2. ed., rev. amp. Rio de Janeiro: Revinter,. 
ORNELLAS, Lieselotte H. Técnica dietética: seleção e preparo de alimentos. 8.ed., rev. ampl. São Paulo: 
Atheneu. 
PHILIPPI, Sonia Tucunduva. Nutrição e técnica dietética. 2.ed., rev. e atual.Barueri: Manole. 
 

9- INSPETOR ESCOLAR 

Comunicação entre os órgãos da administração superior do sistema e os estabelecimentos de ensino que o 
integram; verificação e avaliação das condições de funcionamento dos estabelecimentos de ensino; 
orientação e assistência aos estabelecimentos de ensino na aplicação das normas do sistema;promoção de 
medidas para a correção de falhas e irregularidades verificadas nos estabelecimentos de ensino, visando à 
regularidade do seu funcionamento e a melhoria da educação escolar.informação aos órgãos decisórios do 
sistema sobre a impropriedade ou inadequação de normas relativas ao ensino e sugestão de modificações, 
quando for o caso.Integrar-se na elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola;. Sensibilizar a 
comunidade escolar para a importância do Plano de Desenvolvimento da Escola; . Participar das discussões 
dos usuários e profissionais da escola sob seu Plano de Desenvolvimento, esclarecendo as funções da 
comunidade escolar; . Auxiliar professores e especialistas a definir os componentes do Plano de 
Desenvolvimento da Escola, orientando-os sobre sua elaboração.  Subsidiar e escola na elaboração e 
desenvolvimento do seu projeto pedagógico:   Esclarecer a escola sobre os padrões básicos (currículo, 
recursos humanos e insumos) indispensáveis à elaboração do processo pedagógico; .Orientar a escola na 
definição de sua proposta curricular, adequando-se às especificidades sócio-culturais da região e às 
necessidades, prioridades e possibilidades da comunidade à qual atende; . Analisar o calendário escolar 
considerando as especificidades da escola, as peculiaridades regionais e locais e as referências legais, 
zelando pelo seu cumprimento; .Participar da implementação do projeto pedagógico da escola, propondo a 
revisão de suas práticas educativas, quando necessário; Orientar a escola na elaboração e revisão de 
normas regimental consoante as diretrizes estabelecidas em seu próprio projeto. Orientar a escola para a 
realização e a utilização de estudos e pesquisas que visem à melhoria da qualidade do ensino: .Encaminhar 
à escola os resultados da avaliação externa, orientando-a para a análise dos mesmos; .Subsidiar a escola 
na elaboração de estudos e projetos de pesquisa que visem à melhoria de ensino e à inovação pedagógica; 
Promover o intercâmbio entre escolas e outras instituições para troca de experiências pedagógicas. 
Colaborar com a escola, orientando-a na definição de seu plano de capacitação de recursos 
humanos:.Subsidiar o levantamento e as necessidades de treinamento e capacitação dos profissionais da 
escola, a partir dos resultados da avaliação; . Promover a integração das propostas de treinamento e 
capacitação de conjuntos de escolas de seu setor e da jurisdição; . Tomar providências, junto à S.R. E, para 
que as propostas de capacitação se efetivem. E – Orientar a direção da escola na aplicação das normas 
referentes à Assembléia Escolar como instrumento de gestão democrática da escola. F – Incentivar a 
integração das escolas entre si e destas com a comunidade. O Inspetor Escolar deve ainda assegurar o 
funcionamento regular da escola, interpretando e aplicando as normas do ensino. Nesse sentido o inspetor 
Escolar deve:  
A - Orientar a direção da escola na aplicação das normas referentes ao quadro pessoal 
B – Tomar providências que assegurem o funcionamento regular da escola; e verificar a regularidade do 
funcionamento da escola tomando as providências necessárias 
. Propor a instauração de sindicância ou inquérito administrativo 
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C – Assegurar a autenticidade e a fidedignidade da escrituração escolar  
D - Fazer cumprir a legislação pertinente à gratuidade do ensino. 
O Inspetor Escolar tem ainda como atribuição a orientação da Escola pública na capacitação e aplicação de 
recursos financeiros. Dessa forma cabe ao Inspetor Escolar  
A – Propor a criação e registro de caixa escolar para administrar os recursos financeiros da escola  
.Orientar a direção da escola sobre a organização e funcionamento de caixas escolares; 
.Informar e esclarecer a direção da escola sobre a necessidade da participação da Assembléia Escolar, na 
composição da Caixa escolar, na aplicação de seus recursos e na prestação de contas; 
. Auxiliar a direção da escola na identificação de possíveis fontes de recursos ou de estratégias para a 
obtenção e aplicação 
B – Propor a celebração de convênios que concorram para a melhoria do ensino ministrado na escola 
. Interpretar com a direção da escola a legislação que trata da celebração de convênios; 
. Esclarecer a direção da escola quanto às exigências e procedimentos referentes à celebração de 
convênios. 
Quanto ao processo de organização do atendimento escolar em nível regional e local o Inspetor Escolar tem 
também atribuições definidas, tais como: 
A – Orientar as escolas e órgãos municipais de educação quando o levantamento da demanda escolar 
.Informar a escola sobre os critérios, procedimentos e instrumentos necessários à realização do cadastro 
escolar; 
.Articular a integração entre as escolas, órgãos municipais de educação e a comunidade, buscando 
estratégias adequadas de divulgação e realização do cadastro escolar. 
B – Participar da definição da proposta de organização do atendimento à demanda escolar do município 
.Analisar com as escolas e autoridades municipais as condições efetivas de atendimento à demanda escolar 
do município; 
. Auxiliar a direção da escola e o órgão municipal de educação, no levantamento de estratégias 
diferenciadas de organização escolar, para atendimento à demanda nos diversos graus de modalidades de 
ensino 
C – Orientar e acompanhar processos de criação, organização de escolas  
.Orientar a direção da escola e a entidade mantenedora quanto às exigências e requisitos necessários à 
criação e organização de escolas e participar da instrução do processo; 
Elaborar o relatório de verificação “in loco”, para instruir o processo de criação, organização e organização 
de escolas.Além das atribuições constantes da Lei nº. 7.109/77 (art. 13, inciso IV), da Resolução CEE no 
305/83 e da Resolução SEE nº. 7.149/93; compete igualmente ao Inspetor Escolar: 
1 – Homologar o Regimento e o Calendário Escolar, inclusive o Calendário Escolar Especial (Resolução 
SEE nº. 7.149/95 – art. 2º, § 2º, artigo 6º e Orientação SEE nº. 02/95). 
2 - Visar comprovantes de conclusão da 4ª série do ensino fundamental de candidatos maiores de 14 
(quatorze) anos, segundo o disposto na Instrução SDE nº. 01/95. 
3 – Orientar e acompanhar o cumprimento das disposições da Portaria SD nº. 004/95, bem como os 
dispostos nos artigos 58 e 59 da Resolução SEE nº. 7.762/95. 
4 – Assinalar juntamente com o Secretário e o Diretor da Escola a relação nominal dos concluintes dos 
cursos de ensino médio, candidatos à obtenção de diplomas ou certificados de habilitações profissionais, 
conforme o disposto no at. 6º da Portaria SAE nº. 639/95. 
5 – Visar processo de autorização para lecionar, secretariar e dirigir estabelecimento de ensino fundamental 
e médio. 
6 – Convocar a atenção de diretores de estabelecimentos de ensino, sob sua orientação, para o disposto no 
art. 6º das Medidas Provisórias, mensalmente reeditadas, a saber: 
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“Art. 6º - São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares, inclusive os 
de transferências, ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas, por motivos de 
inadimplemento”. 
7 – E ainda: verificar, permanentemente, no que se refere à legislação do ensino, a situação legal e 
funcional do pessoal administrativo, técnico e docente, encaminhando relatório específico ao Órgão 
Regional de Ensino (SRE), de acordo com o disposto no artigo 19 º, §4º, da Resolução CEE nº. 397/94. 
 
Bibliografia Sugerida:  
AGUIAR,José Marcio de.Manual do Inspetor Escolar.Vol.I- Lâncer. 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional – Decreto – Lei nº. 21.241 de 04/05/1932 – artigos 
63 a 86 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional - Decreto Lei nº. 11.501 de 14/08/1934 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional-Lei Estadual nº. 6.277/73 1º parágrafo do 
Magistério. 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional-Decreto Lei nº. 16.244 de 08/05/ 1974 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional - Decreto Lei nº. 4.244 de 09/04/1942 artigos 75 e 
76 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional – Lei nº. 4.024 de 20/12/1961 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional - Lei nº. 2.610/62 - Resolução nº. 43/66 de 
18/05/1966 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional - Portaria Ministerial nº. 713 de 30/11/1967 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional - Portaria nº. 91/68 de 27/04/1968 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional - Lei nº5. 540 de 28/11/1968. 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional - Lei nº. 5.692 de 1971.  
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional - Lei nº. 9.394 de 1996. 
MENESES, João Gualberto de Carvalho. Princípios e Métodos de Inspeção Escolar - Saraiva-. 
OLIVEIRA, Noely. Práticas pedagógicas do Inspetor Escolar: Guia de Estudo - Módulo II. Belo Horizonte: 
Editora Prominas, S.d. 
  
 

10 – TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 
 
Elaboração de cardápio e controle da confecção e distribuição dos mesmos, estabelecendo tipos de dieta e 
horários mediante verificação de prontuários, papeletas prescrições médicas e outras indicações, sob 
supervisão do nutricionista. Elaborar ilustrações, apostilas, treinamentos, educação alimentar e reciclagens 
para as diversas áreas de atuação; Elaborar gráficos demonstrativos de atividades realizadas e de assuntos 
diversos relacionados com sua área de atuação; Prestar serviços junto aos refeitórios municipais e em 
locais onde a Administração Municipal atua; Ser responsável pela supervisão das atividades realizadas 
pelas merendeiras nas unidades escolares, núcleos e entidades filantrópicas, bem como, realizar visitas 
diárias para avaliação da alimentação escolar e supervisão da higiene local, pessoal e utensílios; Elaborar 
relatórios diários das atividades desenvolvidas e encaminhar aos superiores hierárquicos; Levantar as 
necessidades de manutenção preventiva e ou corretiva; e conservação de todos os equipamentos e bens 
públicos que estiverem sob o domínio de sua área de atuação, bem como, zelar pela economicidade de 
material e o bom atendimento público; Manter-se atualizado, participando de cursos, treinamentos e 
aperfeiçoamentos profissionais; Elaborar cardápios (sobre supervisão de nutricionista responsável); 
Elaborar custos per capta e mensal; Realizar análise de cardápio. 
 
Bibliografia sugerida: 
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BORSOI, Maria Ângela. Nutrição e dietética: noções básicas. 11.ed. São Paulo:Senac São PauloCUPPARI, 
Lilian. Guia de nutrição: nutrição clínica no adulto. 2. ed. Barueri: Manole. (Guias de medicina ambulatorial e 
hospitalar.) 
ESCOTT-STUMP, Sylvia; MAHAN, L. Kathleen. Krause. Alimentos, nutrição & dietoterapia 11 ed. São 
Paulo. 
EUCLYDES, Marilene Pinheiro. Nutrição do lactente: base científica para uma alimentação saudável. 3. ed 
Viçosa: [S.n. 
GOUVEIA, Enilda L. Cruz. Nutrição: saúde e comunidade. 2. ed., rev. amp. Rio de Janeiro: 
RevinterORNELLAS, Lieselotte H. Técnica dietética: seleção e preparo de alimentos. 8.ed., rev. ampl. São 
Paulo: Atheneu. 
PHILIPPI, Sonia Tucunduva. Nutrição e técnica dietética. 2.ed., rev. e atual.Barueri: Manole. 
 

11 – TÉCNICO EM EDUCAÇÃO 
 
Legislação: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96 e suas alterações. Estatuto da 
Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/1990 (ECA). Constituição da República Federativa do Brasil (Art. 
205 a 214). Emenda Constitucional nº 53, de 19/12/20 06, publicada em 20/12/2006. Lei nº 11.494, de 
20/6/2007, publicada em 21/6/2007. �Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Decreto Federal 
5154/2004. Lei 11.114, de 16/05/2005 e Lei nº 11.274, de 06/02/2006, que alteram a Lei nº 9394/1996, 
tornando obrigatório o ensino fundamental de 9 anos.  
Conteúdo Específico: Educação infantil na perspectiva histórica. Papel social da educação infantil. Educar, 
cuidar e brincar na Educação Infantil. Fundamentos da Educação: relação educação e sociedade 
(dimensões filosófica, sociocultural e pedagógica). O Conselho Escolar: propósitos e funcionamento. Gestão 
escolar e participação da família na vida escolar. Organização do Trabalho Pedagógico na Escola Pública. 
O processo de planejamento: concepção, dimensões, níveis e importância. O ano letivo e o calendário 
escolar. O planejamento de ensino em seus elementos constitutivos: objetivos e conteúdos de ensino, 
métodos e técnicas; multimídia educativa e avaliação da aprendizagem. Noções de cadastros e arquivos de 
livros e documentos de ordem pedagógica. 
 
Bibliografia sugerida: 
 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e Pedagogia. Geral e Brasil. 3 ed. São Paulo: 
Moderna. 
BELLOTTO, Heloisa Liberalli. Arquivos Permanentes – Tratamento Documental. FGV 
CANDAU, Vera Maria (Org.). A didática em questão: 25. ed. Petrópolis, RJ : Vozes. 
COLL, César, PALÁCIOS, Jesus & MARCHESI, Álvaro. Desenvolvimento Psicológico e Educação: 
psicologia da Educação Escolar. Vol. 2. Porto Alegre: Artes Médicas. 
GADOTTI, Moacir. Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. 15. ed. São Paulo: Cortez,. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra 
FERREIRO, Emília. Psicogênese da língua escrita. Artes Médicas, Porto Alegre–HOFFMANN,  
FONSECA, Maria Odila. Arquivologia e Ciência da Informação, Rio de Janeiro, FGV 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96 e suas alterações. 
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/1990 (ECA). 
Constituição da República Federativa do Brasil (Art. 205 a 214). 
Emenda Constitucional nº 53, de 19/12/2006, publicada em 20/12/2006. 
�Lei nº 11.494, de 20/6/2007, publicada em 21/6/2007. 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Decreto Federal 5154/2004. 
Lei 11.114, de 16/05/2005 e Lei nº 11.274, de 06/02/2006, que alteram a Lei nº 9394/1996, 
tornando obrigatório o ensino fundamental de 9 anos 
LIBÂNEO. José C. Pedagogia e Pedagogos, para quê? 2 ed. São Paulo: Cortez. 
LÈVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Rio: Editora 34,  
SACRISTÁN, J.G. O Currículo: uma Reflexão sobre a Prática. 3 ed. Porto Alegre: Artes Médicas. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org.). Projeto político-pedagógico. Campinas: Papirus. 
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REQUERIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
 
Eu, ____________________________________________________________________, 
portador do CPF nº._______________________________________________ 
__________________ e RG nº. ____________________, solicito a devolução, em minha conta corrente, do 
valor pago pela taxa de inscrição para o Concurso Público da Prefeitura de Sete Lagoas, Edital publicado no 
dia __ de ____de 2012, em virtude de _____________________, conforme comprova a documentação em 
anexo. 
(Anexar os comprovantes de pagamento do boleto bancário). 
 
Dados da Conta:___________________________ 
Banco: (Informar o Banco)____________________ 
Agência: (Informar número da agência)__________ 
Conta: (Informar número da conta)______________ 
Sete Lagoas , ___ de ________________________ de 2012. 
Termos em que pede deferimento. 
 
 
________________________________________ 
Assinatura do Requerente 
 
 
 
Obs.: Para devolução em conta corrente é imprescindível que o candidato seja o titular 
da mesma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 
Secretaria Municipal de Educação

 
Requerimento de isenção da taxa de inscrição 

 
 

Modelo disponível no site: www.fumarc.com.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 
Secretaria Municipal de Educação

 
 

REQUERIMENTO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO 
 

Modelo disponível no site: www.fumarc.com.br 
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 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 
Secretaria Municipal de Educação

 
RECURSO  

 
CAPA 

 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Sete Lagoas / MG - Edital 02/2012 
 
Candidato: __________________________________________ 
 
Número do documento de identidade: _____________________ 
 
Número de inscrição: __________________________________ 
 
Cargo: _____________________________________________ 
 
Data: __/__/__ 
 
Assinatura: _________________________________________ 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO CANDIDATO: 
A FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO DEVE SER FEITA EM OUTRA FOLHA E ATENDER AOS 
REQUISITOS DO EDITAL. NÃO FAÇA FUNDAMENTAÇÃO NA CAPA DO RECURSO. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 
Secretaria Municipal de Educação

ANEXO IX - MODELO DE ATESTADO DE TEMPO DE SERVIÇO  
 

Atesto, sob as penas da Lei, para fins de pontuação por tempo de serviço no Concurso Público para 
provimento efetivo do cargo de [NOME DO CARGO] do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 
Educação da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas/MG, que o(a) Sr.(a) [NOME COMPLETO DO 
CANDIDATO],R.G. nº [NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE], expedido por [ÓRGÃO EXPEDIDO DA 
CARTEIRA DE IDENTIDADE], inscrito no CPF sob o nº [NÚMERO DO CPF DO CANDIDATO] nascido (a) 
em ___/___/___, exerceu nesta Escola/Entidade Educacional o cargo/função/emprego de [DESCREVER O 
CARGO E ÁREA DE ATUAÇÃO] no período de ___/___/___ a ___/___/___ contando com:___ meses de 
Tempo de Serviço. 
 

 
Tempo de exercício efetivo em estabelecimento 
 
   FEDERAL         ESTADUAL         MUNICIPAL       PARTICULAR 
 
 

___________ 
Local/Data 

 
________________________________________ 
Assinatura e carimbo da Autoridade Responsável 

 
 

_____________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do Supervisor de Ensino/Dirigente Regional de Ensino/ 

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO ORGÃO PÚBLICO OU PRIVADO 
(Reconhecimento de Firma) 

 
 


