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MUNICÍPIO DE RIO GRANDE / RS
CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2019
O Município de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul - RS, com sede nesta cidade, sito Largo Eng. João
Fernandes Moreira, s/n, inscrito no CNPJ nº 88.566.872/0001-62, torna pública a abertura de inscrições e estabelece
normas relativas à realização do Concurso Público, destinado à nomeação de (Alterado pelo Aviso 01 de 29/11/2019)
servidores em regime estatutário para o provimento de cargos públicos efetivos e para formação de Cadastro Reserva
(C.R.). O Concurso possui assessoria para organização e realização do Instituto Brasileiro de Seleção Pública –
IBRASP, com sede no Largo Visconde do Cairu nº 12, Conj. 601, Centro Histórico de Porto Alegre/RS.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Este Concurso Público destina-se ao preenchimento das vagas existentes e das que vierem a surgir, bem como à
formação de Cadastro Reserva (C.R.) no Município de Rio Grande, conforme Legislação vigente.
1.2. O Concurso Público consistirá de Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos
deste Edital e prova de títulos de caráter classificatório para os cargos de professores.
1.3. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto preenchimento dos dados de inscrição
e envio dos títulos, nos termos e exigências dispostas nas regras Editalícias.
1.4. Por se tratar de certame público, concretizada a inscrição, o candidato declara ciência e concordância de que seus
dados e resultados são públicos e todos os demais dados permanecerão a disposição para utilização de forma geral e
ampla para atender aos interesses e finalidades do Município de Rio Grande e IBRASP.
1.5. Ao efetuar a inscrição o candidato declara conhecimento e aceitação tácita das condições do certame, nos termos
neste Edital definidos, bem como seus respectivos desdobramentos, conforme normas legais pertinentes, das quais
não poderá alegar desconhecimento.
1.6. Para esclarecimentos de eventuais dúvidas, durante a execução do certame o IBRASP disponibilizará o telefone
(51) 3226 8896, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 09h às 12h e 13h e 30min às 17h30min, bem
como o endereço eletrônico contato@ibrasp.org.br, além de sua equipe presencialmente em sua sede, para
atendimento aos candidatos.
1.7. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Concurso instituída pelo município de Rio
Grande em conjunto com o Instituto Brasileiro de Seleção Pública – IBRASP.
2. DOS CARGOS E VAGAS
2.1. Os cargos, vagas, a jornada de trabalho e os vencimentos estão estabelecidos conforme quadro a seguir.
Cargo
ARQUIVISTA
BIBLIOTECÁRIO

PROFESSOR NÍVEL II – ANOS
INICIAIS
PROFESSOR NÍVEL II – ARTES ANOS FINAIS
PROFESSOR NÍVEL II – ARTES
CÊNICAS
PROFESSOR NÍVEL II –
CIÊNCIAS
PROFESSOR NÍVEL II – DANÇA
PROF. NÍVEL II – EDUCAÇÃO
FÍSICA – EDUCAÇÃO INFANTIL
E ANOS INICIAIS

Escolaridade exigida
e outros requisitos
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM
ARQUIVOLOGIA
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM
BIBLIOTECONOMIA. REGISTRO NO
RESPECTIVO
CONSELHO DE CLASSE.
ENSINO SUPERIOR - LICENCIATURA
PLENA EM PEDAGOGIA OU
LICENCIATURA PLENA EM
PEDAGOGIA/ ANOS
INICIAIS/SÉRIES INICIAIS.
ENSINO SUPERIOR - LICENCIATURA
PLENA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
OU ARTES VISUAIS.
ENSINO SUPERIOR - LICENCIATURA
PLENA EM TEATRO.
ENSINO SUPERIOR - LICENCIATURA
PLENA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS,
OU QUÍMICA OU EM FÍSICA.
ENSINO SUPERIOR - LICENCIATURA
PLENA EM DANÇA.
ENSINO SUPERIOR - LICENCIATURA
PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA.

ENSINO SUPERIOR - LICENCIATURA
PLENA EM PEDAGOGIA OU
LICENCIATURA PLENA EM
PEDAGOGIA /EDUCAÇÃO INFANTIL.
*Complementação Salarial de R$100,00, conforme Artigo 33 da Lei Municipal 5336/99.
PROFESSOR NÍVEL II –
EDUCAÇÃO INFANTIL

Assessoria: IBRASP – Instituto Brasileiro de Seleção Pública.

Vencimentos
básicos

Carga
horária
semanal

Vagas e /
ou
C.R.

R$ 2.037,28

30

CR

R$ 2.037,28

30

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR
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Cargo
PROFESSOR NÍVEL II –
EDUCAÇÃO MUSICAL
PROFESSOR NÍVEL II –
ESPANHOL
PROFESSOR NÍVEL II –
GEOGRAFIA
PROFESSOR NÍVEL II –
HISTÓRIA
PROFESSOR NÍVEL II –
INGLÊS
PROFESSOR NÍVEL II –
LINGUA PORTUGUESA
PROFESSOR NÍVEL II –
MATEMÁTICA
PROFESSOR NÍVEL II –
MÚSICA (CANTO ERUDITO)
PROFESSOR NÍVEL II –
MÚSICA (CANTO POPULAR)
PROFESSOR NÍVEL II –
MÚSICA (CANTO)
PROFESSOR NÍVEL II –
MÚSICA (INSTRUM. SOPRO)
PROFESSOR NÍVEL II –
MÚSICA (MUSICALIZAÇÃO)
PROFESSOR NÍVEL II –
MÚSICA
(ORQUESTRA/INSTRU.
SOPRO)
PROFESSOR NÍVEL II –
MÚSICA (PIANO)
PROFESSOR NÍVEL II –
MÚSICA (VIOLÃO)
PROFESSOR NÍVEL II –
MÚSICA (VIOLINO)
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Escolaridade exigida
e outros requisitos
ENSINO SUPERIOR –
LICENCIATURA PLENA EM MÚSICA.
ENSINO SUPERIOR - LICENCIATURA
PLENA EM LETRAS PORTUGUÊS/
ESPANHOL.
ENSINO SUPERIOR - LICENCIATURA
PLENA EM GEOGRAFIA.
ENSINO SUPERIOR –
LICENCIATURA PLENA EM
HISTÓRIA.
ENSINO SUPERIOR - LICENCIATURA
PLENA EM LETRAS PORTUGUÊS/
INGLÊS.
ENSINO SUPERIOR - LICENCIATURA
PLENA LETRAS PORTUGUÊS.
ENSINO SUPERIOR - LICENCIATURA
PLENA EM MATEMÁTICA.
ENSINO SUPERIOR –
LICENCIATURA PLENA EM
MÚSICA.
ENSINO SUPERIOR –
LICENCIATURA PLENA EM
MÚSICA.
ENSINO SUPERIOR –
LICENCIATURA PLENA EM
MÚSICA.
ENSINO SUPERIOR –
LICENCIATURA PLENA EM
MÚSICA.
ENSINO SUPERIOR –
LICENCIATURA PLENA EM
MÚSICA.
ENSINO SUPERIOR –
LICENCIATURA PLENA EM
MÚSICA.
ENSINO SUPERIOR –
LICENCIATURA PLENA EM
MÚSICA.
ENSINO SUPERIOR –
LICENCIATURA PLENA EM
MÚSICA.
ENSINO SUPERIOR –
LICENCIATURA PLENA EM
MÚSICA.
ENSINO SUPERIOR - LICENCIATURA
PLENA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
OU ARTES VISUAIS.

PROFESSOR NÍVEL II – ARTES
– EDUCAÇÃO INFANTIL E
ANOS INICIAIS
PROFESSOR NÍVEL II –
ENSINO SUPERIOR - LICENCIATURA
EDUCAÇÃO FÍSICA – ANOS
PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA.
FINAIS
*Complementação Salarial de R$100,00, conforme Artigo 33 da Lei Municipal 5336/99.

Vencimentos
básicos

Carga
horária
semanal

Vagas e /
ou
C.R.

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

2+CR

R$ 1.457.07*

20

2+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

R$ 1.457.07*

20

01+CR

2.2. Os períodos das etapas do concurso estão no Cronograma de Execução Previsto deste Edital no Apêndice I.
2.3. As informações sobre requisitos e atribuições encontram-se no Anexo I.
2.4. Será concedido Vale refeição conforme Lei Municipal nº 7.375/2013 e Vale Transporte conforme Lei Municipal nº
6.695/2009. Gratificação seguirá a previsão no Artigo 33 da Lei Municipal nº 5336/99.
2.5. Este quadro de cargos poderá sofre alterações no andamento do Edital sem prejuízo ou alteração do processo
para os demais cargos.
3. DA DIVULGAÇÃO:
3.1. A divulgação oficial das informações referentes a este Concurso Público, após sua abertura até a homologação de
seus resultados finais, dar-se-á por meio de publicações e através do site oficial do IBRASP: www.ibrasp.org.br e ou
ibrasp.selecao.net.br e do site do município www.riogrande.rs.gov.br/concursos em seções específicas.
Assessoria: IBRASP – Instituto Brasileiro de Seleção Pública.
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3.2. O Edital de abertura será publicado integralmente no painel de publicações oficiais do Núcleo de Seleção e
Treinamento da Secretaria de Município de Gestão Administrava, sendo o seu extrato de abertura e encerramento
veiculado, no Jornal de circulação municipal, no site www.riogrande.rs.gov.br/concursos e na sede do Município de Rio
Grande.
3.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das etapas deste certame através dos meios de
divulgação anteriormente citados, não sendo fornecido informações através de telefone da Prefeitura Municipal em
quaisquer etapas deste certame. Assim, o município de Rio Grande e IBRASP isentam-se de qualquer responsabilidade
relacionada desconhecimento, por parte do candidato, acerca de avisos de editais publicados nos meios de divulgação
supramencionados.
4. DAS INSCRIÇÕES E SUAS CONDIÇÕES
4.1. Ao efetuar a inscrição, o candidato declara conhecimento e aceitação tácita das condições do Concurso, tais como
se acham definidas neste Edital e seus desdobramentos, conforme normas legais pertinentes, das quais não poderá
alegar desconhecimento. Declara ainda que preenche os requisitos exigidos para a posse, conforme exposto e previsto
neste Edital e exigências legais.
4.2. Das inscrições pela internet:
4.2.1. Para inscrever-se, o candidato deverá cadastrar-se no site www.ibrasp.org.br, em seção específica para este
Edital de acordo com as instruções nele contidas, a partir das 09 horas do dia previsto de abertura das inscrições.
4.2.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site www.ibrasp.org.br, conforme período determinado no
Apêndice I – Cronograma de Execução Previsto. Não serão aceitas inscrições presenciais, via correspondência ou fora
do prazo estabelecido no cronograma.
4.2.3. O Município disponibilizara computador para acesso a internet no período de inscrições, no PROCON Rio
Grande, cito a Rua General Bacelar – 476 – Centro, conforme horário de funcionamento do mesmo, sendo
responsabilidade do candidato providenciar os arquivos digitais dos documentos necessários para a inscrição.
4.2.4. No momento de inscrição, o candidato passa a ter um usuário e uma senha para acesso à área do candidato no
site. Este usuário, juntamente com a senha criada, é de exclusiva administração e responsabilidade do candidato,
passando a valer como sua assinatura no processo.
4.2.5. Após cadastrar seus dados e selecionar o cargo pretendido, o candidato receberá um e-mail meramente
informativo de confirmação de cadastro preliminar, não isentando o candidato de buscar as informações nos locais
informados no Edital.
4.2.6. Os candidatos que fizerem sua inscrição para concorrência de vagas na condição de pessoas com deficiência,
deverão verificar o item específico no próprio Edital, e formulário on-line de inscrição para
encaminhamento/preenchimento de documentos necessários.
4.2.7. Amparado pelo Decreto Federal nº 8.727, de 28 de abril de 2016, o candidato que desejar inscrever-se com o
nome social, deverá possuir a Carteira de Nome Social, vinculada à sua Carteira de Identidade (RG) e preencher o
campo específico indicado na área do candidato. Nos documentos públicos do Concurso, utilizar-se-á o nome social
do candidato. Já documentos de uso administrativo interno, conforme o Art. 3º do Decreto nº 8.727/2016, conterão
tanto o nome social quanto o nome civil, sempre com destaque para o primeiro.
4.2.8. O município de Rio Grande e o IBRASP não se responsabilizarão por eventuais prejuízos causados pelo
preenchimento incorreto dos dados de inscrição, nem pela inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas
de comunicação ou congestionamento de linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos dados ou
documentos.
4.2.9. Serão automaticamente indeferidas as inscrições que estiverem em desacordo com as disposições deste Edital,
garantindo-se ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa.
4.2.10. O candidato não poderá se inscrever para mais de um cargo neste Edital devido à incompatibilidade de horários
para a realização das provas.
4.2.11. É de responsabilidade do candidato certificar-se acerca do cargo pretendido, não sendo passível solicitar
devolução da taxa de inscrição para eventual troca de cargo após realizá-la. Caso o candidato opte por nova inscrição
em cargo diverso, deverá efetuar nova inscrição, sendo considerada neste caso, somente a última realizada pelo
candidato.
4.3. Valor e pagamento da Inscrição:
4.3.1. Será exibido na área do candidato em seu nome o boleto bancário com vencimento para o dia útil seguinte à
inscrição.
4.3.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado, exclusivamente, por boleto bancário, disponível no ato
da inscrição ou por emissão de 2ª via do boleto que deverá ser pago até um dia útil após o encerramento do prazo de
inscrições estabelecido no Edital, a fim de confirmar a inscrição do candidato.
4.3.3. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00 (cem reais) para os cargos de Ensino Superior.
4.3.4. O candidato terá sua inscrição homologada somente após o recebimento, através do banco, da confirmação do
pagamento de sua inscrição e publicação nos termos deste Edital.
4.3.5. Não serão de responsabilidade do IBRASP ou do Município de Rio Grande/RS as inscrições cujas taxas não
tenham sido pagas através do boleto bancário gerado e que não possam ser comprovadas. O pagamento da taxa não
poderá ser feito através de depósito em caixa eletrônico, depósito bancário, cheque ou agendamento de pagamento.
Assessoria: IBRASP – Instituto Brasileiro de Seleção Pública.
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4.3.6. A inscrição que não tiver o pagamento efetuado até um dia útil após o período descrito no cronograma do Edital,
será automaticamente cancelada e, por conseguinte, excluída do presente processo.
4.3.7. O valor pago referente à inscrição é pessoal e intransferível, não sendo passível de devolução, exceto na
eventualidade de cancelamento ou anulação do Concurso.
4.3.8. Será de responsabilidade exclusiva do candidato verificar as informações do boleto bancário, bem como
certificar-se, no ato do pagamento, que o seu boleto foi pago corretamente (a linha digitável do boleto deve ser igual à
do comprovante de pagamento), ciente que o pagamento do valor integral da taxa de inscrição está condicionado à
homologação de sua inscrição.
4.3.9. As inscrições efetuadas com pagamento em desacordo com quaisquer condições expressas neste Edital não
serão homologadas.
4.3.10. Não serão homologadas inscrições com pagamento efetuado por valor a menor do que o expresso neste Edital.
4.3.11. As inscrições realizadas através de pagamento por valor a maior que o estabelecido neste Edital serão
homologadas.
4.4. Da isenção da taxa de inscrição
4.4.1. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que comprovar no período determinado no Edital
que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) de que trata o Decreto
n.º 6.135/2007;
Alterado pelo Aviso 01 de 29/11/2019
4.4.2. A isenção deverá ser solicitada no momento da inscrição, na área do candidato, conforme período previsto no
cronograma.
4.4.3. Isenção para candidatos inscritos no CadÚnico na condição de hipossuficiente:
a) O candidato deverá preencher o requerimento via sistema, constando o seu Número de Identificação Social - NIS,
atribuído pelo CadÚnico e os demais dados solicitados;
b) para o atendimento da solicitação, os dados constantes do requerimento devem estar exatamente como estão
registrados no Cadastro Único. Divergências em informações como Número de Identificação Social (NIS), data de
nascimento, nome completo e nome da mãe completo (como ausência de qualquer sobrenome, ausência de
preposições, letras trocadas e abreviações) causam indeferimento da solicitação;
c) mesmo que inscrito no CadÚnico, a inobservância de qualquer disposição deste Capítulo, bem como de exigências
do sistema de cadastro único, implicará o indeferimento do pedido de isenção do candidato;
d) o IBRASP consultará o órgão gestor do CadÚnico a fim de conceder a isenção, fornecendo as informações prestadas
pelo candidato no requerimento de isenção na condição de hipossuficiente.
4.4.4. Os candidatos com isenção concedida terão a inscrição automaticamente efetivada.
4.4.5. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer
momento, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do Concurso Público, aplicando-se, ainda, o
disposto no artigo 299 do Código Penal.
4.4.6. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
4.4.7. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via postal ou via e-mail.
4.4.8. A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada no dia previsto no cronograma.
Acrescido pelo Aviso 01 de 29/11/2019
4.4.9. Os candidatos que tiverem seus pedidos indeferidos quanto a isenção, para efetivar a sua inscrição deverão
acessar o endereço eletrônico www.ibrasp.org.br e imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento até o último dia
previsto, conforme procedimentos descritos neste EditalCaso o candidato se inscreva em mais de concurso público ou
cargo, do Município de Rio Grande, organizado pelo IBRASP, com mesma data e horário prováveis de prova, somente
será considerado válido o primeiro pedido de isenção realizado.
4.4.10. O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição
na forma e no prazo estabelecidos no subitem anterior estará automaticamente excluído Concurso Público.
4.4.11. O IBRASP a qualquer tempo, poderá fazer diligências relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo
ou não seu pedido de isenção, ou ainda, detectada declaração falsa, será excluído do certame.
4.4.12. Caso o candidato receba a isenção da taxa de inscrição, porém tenha efetuado o pagamento do boleto bancário
antes do período previsto para a divulgação do Resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição, o valor
referente a taxa paga não será devolvido.
4.5. Homologação das Inscrições:
4.5.1. A homologação das inscrições ocorrerá respeitando as seguintes condições:
a) preenchimento dos dados na área do candidato, disponível no endereço eletrônico www.ibrasp.org.br;
b) pagamento da taxa de inscrição, através de boleto bancário, nominal ao candidato, no prazo e forma previstos por
este Edital;
c) a publicação de lista de inscrições homologadas, com a respectiva relação de candidatos homologados, será
divulgada conforme previsão neste Edital;
d) para confirmar sua inscrição, o candidato deverá consultar a lista de inscrições homologadas, assim como a relação
de candidatos;
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e) caso a inscrição não tenha sido homologada, ao candidato é conferido o direito de interpor recurso, conforme
determinado neste Edital;
f) se mantida a não homologação, o candidato será eliminado do processo, não assistindo direito de realização da
prova e ter seus títulos avaliados;
g) constatada qualquer irregularidade quanto à inscrição e/ou pagamento da inscrição, a inclusão será
automaticamente cancelada, independentemente de qualquer formalidade realizada, sendo considerados nulos todos
os atos dela decorrentes;
h) caso o recurso da inscrição seja deferido, o candidato terá direito à realização da prova objetiva e avaliação dos
seus títulos avaliados, conforme cargo e cronograma.
4.5.2. Os candidatos poderão concorrer a mais de um dos cargos oferecidos pelo município, desde que haja
compatibilidade de horários para realização de provas.
5. COTAS:
5.1. Das cotas para Pessoas com Deficiência (PCD)
5.1.1. Às pessoas com deficiência, assim compreendidas neste Edital, e conforme legislação, é assegurado o direito
de inscrição no presente processo, para as funções cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são
portadores, em um percentual de 10% (dez por cento) do total das vagas existentes para cada cargo, conforme disposto
no § 2 º do artigo 7º da Lei Municipal nº 5.819/03.
5.1.2. O percentual previsto será observado ao longo da execução do concurso, bem como durante o período de
validade do Concurso Público.
5.1.3. Ao inscrever-se nessa condição, o candidato deverá:
a) Declarar-se com deficiência, selecionando a opção “Pessoa com Deficiência” no campo específico no momento da
inscrição.
b) Inserir arquivo digital contendo laudo médico original emitido nos últimos 12 (doze) meses, contados até o último dia
do período de inscrição, caso não contiver expressamente que se trata de deficiência irreversível, atestando o nome
da doença, a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID).
5.1.4. Caso o candidato não encaminhe o laudo médico até o prazo determinado, não concorrerá às vagas reservadas
para pessoas com deficiência, não tendo direito à vaga especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha
marcado tal opção no formulário de inscrição.
5.1.5. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples, do
tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
5.1.6. Conforme cronograma, o IBRASP divulgará, no endereço eletrônico www.ibrasp.org.br, o resultado preliminar
dos candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência.
5.1.7. Os candidatos aprovados, com o resultado final homologado, que no ato da inscrição se declararam como
pessoa com deficiência, além de figurar na lista de acesso Universal de classificação, terão seus nomes publicados
em lista à parte, observada a respectiva ordem de classificação da lista de acesso Universal.
5.1.8. O candidato que se declarar com deficiência concorrerá às vagas em igualdade de condições com os demais
candidatos.
5.1.9. As atividades das funções e das especialidades não serão modificadas para se adaptarem à(às) condição(ões)
especial(is) dos candidatos com deficiência.
5.1.10. Caso o candidato necessite de atendimento especial para realização da prova e/ou perícia deverá formalizar
solicitação no ato de inscrição.
5.1.11. O grau da deficiência que é portador o candidato não poderá ser invocado como causa para solicitação de
benefícios ou de aposentadoria por invalidez após investido no cargo.
5.1.12. A pessoa que não declarar a condição de cotista por ocasião da inscrição não poderá invocá-la futuramente
em seu favor.
5.1.13. Caso necessário, o Município de Rio Grande e o IBRASP poderão solicitar a presença do candidato para
esclarecimentos ou exames complementares.
5.1.14. Após nomeado, o candidato deve passar por avaliação realizada pela médica do Município de do Rio Grande.
5.1.15. O não comparecimento do candidato à perícia médica acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos
candidatos em tais condições.
5.2. Das cotas para Afro-Brasileiros
5.2.1. Fica assegurada aos negros (pretos e pardos) a reserva de vagas em percentual equivalente a 20%, nos termos
da Lei Municipal nº 7.667, de 06 de agosto de 2014.
5.2.2. O percentual referido no item anterior será aplicado sobre o total de vagas disponibilizado para cada cargo.
5.2.3. Quando o número de vagas reservadas aos negros (pretos e pardos) resultar em fração, arredondar-se-á para
o número inteiro, imediatamente superior, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou para número
inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco por cento).
5.2.4. A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou
superior a três, sendo que, à medida que forem oferecidas novas vagas no período de vigência do concurso, o
percentual de reserva de vagas será observado.
5.2.5. Os candidatos negros (pretos e pardos) concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas
destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
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5.2.6. Os candidatos negros (pretos e pardos) aprovados dentro do número de vagas oferecidos para ampla
concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.
5.2.7. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo
candidato negro posteriormente classificado.
5.2.8. Uma vez preenchidas as vagas reservadas em edital, caso a Administração ofereça outras durante a vigência
do concurso, o percentual será observado conforme prescrito neste Edital.
5.2.9. Na hipótese do não preenchimento da quota prevista no art. 1°, da Lei Municipal nº 7.667, de 06 de agosto de
2014, por falta de candidatos habilitados, as vagas restantes serão revertidas para os demais candidatos qualificados
na respectiva ordem de classificação.
5.2.10. Para efeitos da Lei Municipal n° 7.667, de 06 de agosto de 2014, considerar-se-ão negros (pretos e pardos)
aqueles que assim se declararem expressamente, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
5.2.11. Para efeitos deste Edital, no ato de Inscrição o candidato deverá optar por concorrer pela cota, assinalando
no campo específico da área do candidato conforme prazo estabelecido no cronograma deste Edital.
5.2.12. Até o final do período de inscrição no Concurso Público, será facultado ao candidato desistir de concorrer
pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros. Para tanto, deverá entrar em contato por meio do e-mail
contato@ibrasp.org.br.
5.2.13. A falsidade na declaração a que se refere este Edital implicará a nulidade da inscrição e de todos os atos
administrativos subsequentes, sem prejuízo de outras penalidades legais aplicáveis e da responsabilização civil do
candidato, pelos prejuízos decorrentes.
5.2.14. A posse e permanência no cargo poderão ser condicionadas à verificação, por meio de avaliação técnica e/ou
documental, da condição de integrante da pessoa declarada da população negra ou integrante da população parda,
mediante procedimento a ser instaurado por Comissão constituída pela Administração Pública Municipal e
regulamentada por Decreto.
6. ATENDIMENTO AO CANDIDATO COM NECESSIDADES ESPECIAIS
6.1. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização da prova deverá marcar essa opção no
formulário on-line de inscrição, bem como indicar os recursos especiais necessários, procedendo conforme as
orientações:
a) anexar laudo médico original emitido nos últimos 12 (doze) meses, contados até o último dia do período de inscrição,
caso não contiver expressamente que se trata de deficiência irreversível, que justifique o atendimento especial
solicitado;
b) no caso de tempo adicional, também Parecer Original emitido por especialista da área de sua deficiência, atestando
a necessidade de tempo adicional, conforme Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 e alterações.
b.1) prezando pela isonomia de tratamento entre os candidatos, por padrão, será concedida 1h (uma hora) adicional a
candidatos nessa situação.
6.2. O candidato que solicitar atendimento especial e, ainda, estiver interessado em concorrer à vaga especial para
pessoas com deficiência ou em solicitar a isenção da taxa de inscrição para portador de necessidade especial poderá
utilizar o mesmo laudo para todos os pedidos.
6.3. Sala de amamentação.
6.3.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deve realizar solicitação de
atendimento especial para tal fim por meio do requerimento, sendo dispensada a apresentação de laudo.
6.3.2. No dia da prova, a candidata deverá apresentar certidão de nascimento da criança e levar um(a) acompanhante,
que ficará em sala reservada com a criança e será o(a) responsável pela sua guarda.
6.3.3. A candidata que não levar acompanhante maior de idade não poderá permanecer com a criança no local de
realização das provas.
6.3.4. A criança não poderá permanecer desacompanhada de responsável.
6.3.5. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
6.3.6. Para garantir a aplicação dos termos e condições deste Edital, a candidata, durante o período de amamentação,
será acompanhada por fiscal, sem a presença do responsável pela guarda da criança.
6.4. Será divulgada, quando da homologação das inscrições, a relação de candidatos que tiveram deferido ou indeferido
o pedido de atendimento especial para a realização das provas.
6.5. O candidato cujo pedido de atendimento especial for indeferido poderá interpor recurso no período determinado
por Edital.
6.6. Considerando-se a possibilidade de os candidatos serem submetidos à detecção de metais durante as provas,
aqueles que, por razões de saúde, fizerem uso de marca-passo, pinos cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos
deverão comparecer ao local de provas munidos dos exames e laudos que comprovem o uso de tais equipamentos,
sob possibilidade de serem excluídos sumariamente do certame.
7. PROVAS
7.1. Provas Objetivas
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7.1.1. A prova objetiva possui caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 40 (quarenta) questões de
múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E), sendo apenas uma considerada correta. A
avaliação da prova objetiva é dividida por disciplina, conforme descrito no quadro a seguir:
Alterado pelo Aviso 01 de 29/11/2019
a. o cargo de Arquivista e Bibliotecário é dividida por disciplina, conforme descrito no quadro a seguir:
Disciplina
Nº de questões
Peso por questão
Pontuação máxima
Raciocínio Lógico

05

2,2

11

Informática

05

2,2

11

Legislação

10

2,2

22

Língua Portuguesa

10

2,2

22

Conhecimentos Específicos

10

3,4

34

TOTAL

40

100

b. os demais cargos deste edital são divididas por disciplina, conforme descrito no quadro a seguir:
Disciplina
Nº de questões
Peso por questão
Pontuação máxima
Legislação

12

2,5

24

Língua Portuguesa

10

2,5

20

Conhecimentos Específicos

18

2,5

36

TOTAL

40

100

7.1.2. A pontuação mínima que o candidato precisa obter para não ser eliminado é de 60 pontos.
7.1.3. Os conteúdos programáticos das provas objetivas serão publicados junto ao Edital.
7.1.4. O Município de Rio Grande/RS e o IBRASP não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos ou apostilas
referentes a este concurso. Os conteúdos programáticos sugeridos neste Edital correspondem ao limitador de fonte de
pesquisa.
7.2. Realização da prova
7.2.1. As provas objetivas serão realizadas em data única.
7.2.2. A publicação de confirmação de data, horário e local de realização da prova será divulgada conforme previsão
no cronograma deste Edital (Apêndice I).
7.2.3. O candidato deverá comparecer na data e local da prova com, pelo menos, 60 (sessenta) minutos de
antecedência do horário de início da prova para fins de identificação.
7.2.4. Os portões de acesso ao local de prova serão fechados, não sendo permitido, independentemente de
justificativa, o ingresso no local de provas após o horário determinado de início da prova, sendo o candidato
sumariamente excluído do Concurso Público.
7.2.5. Os locais e salas de realização das provas objetivas e horário de abertura dos portões serão publicados no
endereço www.ibrasp.org.br, após o término das inscrições, conforme o cronograma deste Edital.
7.2.6. O tempo de duração da prova é de 03h (três horas) incluindo o tempo para preenchimento de cartões de
resposta.
7.2.7. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por, no mínimo, 01 (uma) hora
após o início do certame.
7.2.8. O candidato só poderá levar o caderno de provas depois de transcorridas 02h e 30min (duas horas e trinta
minutos) do início do tempo total previsto de prova.
7.2.9. Após o sinal sonoro para início da aplicação das provas objetivas a porta do prédio será fechada, ocasião que
não será permitida a entrada de candidato no prédio.
7.2.10. Ao candidato será autorizado o uso apenas de caneta esferográfica de tinta azul ou preta de material
transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto, borracha, corretivo ou qualquer outro
material. Não será admitido o compartilhamento de nenhum material entre os candidatos durante a realização das
provas.
7.2.11. Não será admitido usar e/ou transitar, durante a realização das provas, com qualquer material de consulta ou
auxílio de qualquer natureza, tais como equipamentos eletrônicos, escutas, fones, rádios, relógios, gravadores,
celulares, tablets e assemelhados ou qualquer acessório de chapelaria ou óculos escuros, bem como armas, relógios
(qualquer tipo) e controles em geral, sob pena de eliminação do candidato do Concurso Público.
7.2.12. É responsabilidade do candidato informar ao Fiscal de Sala o uso da prótese auditiva e apresentar laudo
médico. O candidato que estiver utilizando o aparelho durante a realização da prova, sem autorização da Coordenação
será eliminado do Concurso Público.
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7.2.13. Todo material eletrônico, relógios digitais ou outros, e/ou celulares deverá ser desligado previamente pelo
candidato, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração e silencioso. É aconselhável que os
candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som seja emitido, inclusive do despertador caso
esteja ativado. Quando do ingresso em sala de provas, deverão ser acondicionados em envelope de segurança
fornecido pelo IBRASP, devendo o envelope ser mantido lacrado dentro da sala até a saída definitiva do candidato do
local de prova. O descumprimento da presente instrução poderá implicar na eliminação do candidato, por constituir
tentativa de fraude.
7.2.14. Durante a realização da prova objetiva, o IBRASP poderá submeter os candidatos ao sistema de detector de
metal e coleta de impressão digital a qualquer momento.
7.2.15. O candidato que se recusar a ficar para assinatura de ata final, ou descumprir qualquer orientação oficial do
edital e da banca poderá ser eliminado do certame.
7.2.16. O candidato que necessitar fazer uso de medicamentos durante a aplicação da prova deverá comunicar ao
Fiscal no momento da guarda dos pertences, para que os remédios sejam inspecionados e colocados sob a mesa do
Fiscal de Sala.
7.2.17. O candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, um documento oficial com foto para identificação. Serão
considerados documentos de identidade: Cédula de identidade ou Carteira expedida pelos Comandos Militares ou
pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares;
Órgãos fiscalizadores de exercício profissional ou Conselho de Classe; Carteira de Trabalho e Previdência Social ou
Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo físico aprovado pelo art. 159 da Lei Federal no 9.503/1997);
Passaporte; Carteira Funcional do Ministério Público.
7.2.18. O documento de identificação do candidato deverá estar em condições para possibilitar a sua identificação,
sem rasuras, adulterações, e/ou inviolado e dentro do prazo de validade.
7.2.19. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, CPF, título eleitoral, carteira de
estudante, carteira funcional ou outros documentos sem valor de identidade, carteira de habilitação digital (CNH Digital),
documentos ilegíveis, não identificáveis e(ou) danificados.
7.2.20. Não serão aceitas cópias, mesmo que autenticadas, para fins de identificação dos candidatos, bem como
protocolos de solicitação de documentos.
7.2.21. No caso de o candidato ter sido alvo de furto ou roubo dos documentos no período do início das inscrições ao
dia da realização das provas, deverá apresentar o Boletim de Ocorrência, emitido com antecedência máxima de 30
dias em relação a data da prova objetiva. E submeter-se a identificação especial no dia da prova, ao colhimento de
impressão digital, tendo seu resultado final condicionado à comprovação posterior de sua identidade durante o período
de recursos do gabarito previsto no cronograma deste Edital.
7.2.22. Quando houver suspeita acerca da identidade do candidato, é facultado ao IBRASP realizar procedimentos
adicionais de identificação, como coleta de impressão digital, fotografia do candidato e assinatura em termo de
identificação especial. A identificação especial poderá ser exigida, também, ao candidato cujo documento de
identificação apresente dúvidas relativas à titularidade, fisionomia e (ou) à assinatura do portador.
7.2.23. A identificação especial do candidato ocorrerá na sede do IBRASP com a apresentação do candidato e
documento de identificação válido para nova coleta de impressão digital e contraprova de dados. O comparecimento
deve ocorrer durante o período de recursos contra o gabarito previsto no cronograma deste Edital.
7.2.24. É de total responsabilidade do candidato o acompanhamento dos prazos para identificação especial.
7.2.25. O comparecimento para identificação especial condiciona a participação do candidato nas etapas seguintes do
Concurso Público.
7.2.26. O não comparecimento do candidato para realização da prova na data, no local e horário determinado,
independentemente da motivação, acarretará na eliminação sumária do candidato do Concurso Público.
7.2.27. Após o início da prova, o candidato deverá permanecer na sala pelo período mínimo de 01 hora (uma hora).
7.2.28. Qualquer ato que possa gerar dúvidas ou suspeitas de qualquer natureza durante a realização da prova, o
candidato será advertido. Se constatada a fraude, será sumariamente eliminado do Concurso Público, sendo iniciados
os trâmites legais cabíveis.
7.2.29. A correção das provas será realizada por meio eletrônico - leitura óptica, sendo o cartão de respostas o único
documento válido e utilizado para essa correção, razão pela qual deve ser preenchido pelo candidato com total atenção.
7.2.30. O correto preenchimento do cartão de respostas é de total responsabilidade do candidato. Considerando a
leitura óptica, eventuais rasuras ou falhas de preenchimento que acarretem impossibilidade de leitura óptica poderão
anular a resposta do candidato.
7.2.31. Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, no cartão de respostas não estiver assinalada ou que contiver mais
de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura. Qualquer marcação que estiver em desconformidade com as
instruções contidas no cartão de resposta poderá ser anulada, ficando condicionada à leitura óptica.
7.2.32. O cartão de respostas não será substituído sob hipótese alguma, seja por erro, desatenção ou falhas de
preenchimento das respostas pelo candidato.
7.2.33. O candidato, uma vez tendo ingressado no ambiente da prova, terá como condição obrigatória a devolução do
Cartão de Respostas, mesmo que não preenchido, aos fiscais de sala. Em caso de negativa, o fato será registrado na
Ata de Sala, sendo o candidato eliminado sumariamente do Concurso Público.
7.2.34. Ao término do período legal destinado à prova, os 03 (três) últimos candidatos ainda presentes em sala deverão
entregar seus cartões de respostas, assinar a Ata de Presença e assinar o termo de encerramento das atividades em
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sala. Em caso de recusa de um dos três últimos candidatos em permanecer, outro fiscal poderá assinar o termo de
encerramento na Ata de Sala, sendo a ocorrência registrada na Ata de Sala.
7.2.35. Não será admitido tempo extra de execução da prova objetiva, salvo os casos de atendimento especial previstos
neste Edital.
7.2.36. É vedado o consumo de alimentos durante a execução das provas, salvo com laudo médico apresentado no
momento da aplicação da prova, sendo o consumo realizado fora da sala de provas. Alimentos, garrafas de água,
sucos, refrigerante somente serão admitidos se acondicionados em embalagem de material transparente e sem rótulo.
Caso estejam em desacordo, estes materiais serão recolhidos e devolvidos após a saída do candidato da sala.
7.2.37. É responsabilidade do candidato a conferência de seus dados pessoais, em especial o nome, número de seu
documento de identificação e o emprego de sua opção, impressos no cartão de respostas.
7.2.38. Não serão realizadas correções de dados cadastrais dos candidatos no dia de prova, apenas serão registrados
em ata eventuais correções necessárias.
7.2.39. Os eventuais erros de digitação verificados na Lista de Presença, ou erros observados nos documentos
impressos, entregues ao candidato no dia da realização das provas, quanto a nome, número de documento de
identificação e data de nascimento, serão registrados em ata e deverão ser corrigidos através do envio da cópia do
documento de identificação para o e-mail contato@ibrasp.org.br, ainda período de recursos do gabarito.
7.2.40. O inteiro teor das provas será divulgado no endereço eletrônico www.ibrasp.org.br durante o período de
recursos de Gabarito Preliminar, para fins de vista da Prova Padrão. Após esse período, as provas serão retiradas do
site, não assistindo direito à vista de prova on-line.
7.2.41. Toda e qualquer despesa financeira para participar do Concurso Público é de irrestrita responsabilidade do
candidato.
7.2.42. Não será permitida a permanência de acompanhantes do candidato ou pessoas estranhas ao Concurso Público
nas dependências do local de aplicação das provas.
7.2.43. Não é permitido ao candidato fumar na sala de provas e nos locais de circulação dos prédios em que ocorrerá
a prova.
7.2.44. Não é permitido ao candidato, sendo passível de eliminação sumária do certame:
a) usar ou tentar usar meios fraudulentos e(ou) ilegais para a sua realização e(ou) para obter vantagens para si e(ou)
para terceiros;
b) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, a partir de comportamento indevido, com qualquer um dos
examinadores, seus auxiliares, instrutores, autoridades ou outro(s) candidato(s);
c) chegar atrasado ou não comparecer no local devido para a realização da prova, conforme previamente informado;
d) não permanecer o tempo mínimo de 01h (uma hora) em sala de prova;
e) ausentar-se do local da prova, a qualquer tempo, portando o cartão de resposta, bem como portando o caderno de
provas antes do horário permitido para que possa levá-lo;
f) recusar-se a entregar o cartão de resposta da prova objetiva ao término do tempo regulamentar;
g) deixar de assinar a lista de presença e/ou o cartão de respostas da prova;
h) recusar-se a ser submetido pelo detector de metal ou a qualquer procedimento padrão de identificação previsto
neste Edital;
i) durante a aplicação das provas portar ou manusear celular, calculadoras, livros, equipamentos eletrônicos, impressos
ou anotações, bem como em comunicação com outro candidato, ou qualquer situação que acarrete na violação das
regras do Edital.
7.3. Prova de títulos
7.3.1. A avaliação de títulos será aplicada exclusivamente para os cargos de professores.
7.3.2. Para ter seus títulos avaliados o candidato deve obter pontuação igual ou superior a 60 pontos na prova objetiva.
Candidatos com pontuação inferior a 60 pontos não terão os títulos avaliados.
7.3.3. A análise de Títulos possui caráter classificatório e pontuação máxima de 10 (dez) pontos, conforme critérios de
pontuação estabelecidos no QUADRO DE TÍTULOS a seguir.
Alterado pelo Aviso 01 de 29/11/2019
Máximo Pontuação por
Pontuação
Título
Nível (cursos concluídos)
de
título
máxima
títulos
Certificado
expedido por
instituição
reconhecida
pelo MEC,
relacionado à
área de
atuação.

Tópico 01: Curso de formação na área de conhecimento do
cargo, com carga horária igual ou superior a 40 (quarenta) horas
concluídos nos últimos 04 (quatro) anos anteriores a contar da
data de abertura do Edital.
Tópico 02: Pós-Graduação Lato Sensu
Tópico 03: Mestrado
Tópico 04: Doutorado

2

1,0

1

1,5

1

3,0

1

3,5

10,0

7.3.4. No ato da inscrição e envio dos títulos não serão solicitados comprovantes das exigências de pré-requisito para
habilitação ao cargo, sendo os mesmos exigido no ato da admissão.
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7.3.5. Durante o período de inscrições o candidato deverá enviar digitalmente os títulos para pontuação, conforme
consta normas deste Edital. Cada arquivo anexado deve ter tamanho máximo de 10 Megabytes e formato PDF, JPEG,
PNG, BMP ou JPG.
7.3.6. Para cada tópico mencionado no quadro de títulos, será aceito apenas o envio de um único arquivo, que deve
conter todos os documentos necessários para a avaliação da banca a respeito do tópico informado.
7.3.7. Considerações sobre a pontuação:
a) Os títulos deverão ser encaminhados impreterivelmente no período e na forma determinadas neste Edital. Não serão
recebidos documentos em outra ocasião e forma.
b) Para cada tópico será considerado apenas o máximo de títulos permitido no quadro de títulos.
c) O candidato deve anexar o documento com conteúdo relacionado ao tópico pleiteado para pontuação. Caso o título
não for anexado no tópico correspondente para a pontuação pleiteada, será desconsiderado para qualquer outra
pontuação.
d) Caso ainda não possua o certificado, será aceito documento comprobatório de conclusão expedido até 6 (seis)
meses antes da data de publicação do Edital, pela Instituição responsável pelo Curso, devendo constar expressamente
a data de conclusão e a carga horária. Sendo que para os títulos de Mestrado e Doutorado deverá ser incluído também
a ATA da defesa de dissertação ou tese constando aprovação.
e) Em caso de documentos (títulos apresentados) gerados por via eletrônica, a chave específica (dígito
identificador/verificador) deverá estar impressa de modo visível no próprio documento digitalizado a ser verificado.
f) O preenchimento dos campos relativos ao cadastro digital dos títulos é de inteira responsabilidade do candidato.
g) Os títulos, quando expedidos em língua estrangeira, deverão estar acompanhados da tradução para a língua
portuguesa por Tradutor Juramentado e, ainda, no caso de Graduação e Pós-Graduação, da revalidação, de acordo
com a Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
h) Os documentos comprobatórios de títulos não podem apresentar rasuras, emendas ou entrelinhas, sob pena de não
serem pontuados, devendo ser apresentados na íntegra com informações de frente e verso.
i) Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do candidato, o candidato
terá anulada a totalidade de pontos desta prova e consequentemente deverá ser eliminado do processo.
j) O candidato que possuir alteração de nome deverá enviar também uma cópia (simples) do documento comprobatório
da alteração (certidão de casamento, separação, averbação no registro civil etc.), sob pena de não ter os títulos
pontuados caso o nome esteja diferente da inscrição ou dos documentos apresentados para comprovação.
k) Nos Títulos em que conste nome incompleto, abreviado ou com erros de digitação, o candidato deverá apresentar
declaração a próprio punho, informando o seu nome correto e relacionando os Títulos encaminhados que apresentam
a divergência de nome para fins de comprovação da titularidade
l) Permanecendo dúvida para a Banca em relação à autenticidade dos documentos gerados por via eletrônica, ou,
ainda, não sendo possível a comprovação da autenticidade devido a falhas na comunicação eletrônica (Internet), o
Título não será pontuado.
7.3.8. NÃO serão pontuados os Títulos:
a) de curso apresentado para suprir a habilitação/exigência do cargo;
b) de curso cuja emissão do comprovante da titulação tenha ocorrido por instituição sem reconhecimento pelo MEC;
c) sem a chave específica de autenticação para verificação ou que não seja possível realizar a autenticação digital no
site informado no documento, no caso de documento gerado por via eletrônica;
d) sem a informação do nome do candidato ou com nome diferente da inscrição e/ou dos documentos apresentados
para comprovação de alteração; ou sem documentos de averbação;
e) de eventos que não estejam descritos no Quadro de Títulos;
f) de cursos não concluídos ou que estejam fora do período considerado para pontuação;
g) apresentados em forma de: boletim de matrícula, atestados de frequência, atestados/atas de apresentação e/ou
defesa de trabalho de conclusão, monografia, dissertação ou tese, assim como outro documento que não atenda às
exigências expressas no Quadro de Títulos;
h) sem a tradução para a língua portuguesa e/ou a revalidação;
i) que ultrapassem a pontuação máxima, conforme Quadro de Títulos;
j) que apresentem rasuras, emendas ou entrelinhas;
k) que apresentarem dados imprecisos, incoerentes ou incompletos que comprometam ou impossibilitem a Banca de
aferir a pontuação correta segundo os critérios previstos neste Edital;
l) inseridos no campo de referência indevido ou que não corresponda ao documento anexado.
8. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS
8.1. A homologação das inscrições, bem como a homologação do Concurso Público será divulgada através de Editais
ou Avisos publicados conforme previsto no cronograma deste Edital.
8.2. Será admitido, no prazo e na forma estabelecidos nos respectivos Editais, recurso quanto:
a) ao indeferimento da isenção de taxa;
b) ao indeferimento/não processamento de inscrição;
c) ao indeferimento do ingresso por cotas;
d) ao indeferimento do pedido de atendimento especial;
e) à formulação das questões, respectivos quesitos e gabaritos;
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f) aos resultados das provas objetivas e de títulos do Concurso Público.
8.3. Os recursos e reconsiderações serão digitados e protocolados via internet através de sessão específica, através
do site ww.ibrasp.org.br, nos prazos e termos previstos neste Edital. A reconsideração é permitida somente no prazo
vigente previsto no Edital e para aqueles que já tenham realizado na eventual etapa recurso.
8.4. Os recursos e reconsiderações deverão ser individuais e devidamente fundamentados.
8.5. Somente serão aceitos recursos e reconsiderações individuais, não sendo admitidos recursos coletivos.
8.6. Será indeferido, liminarmente, o recurso e reconsideração não fundamentado, intempestivo ou aquele que não
atender aos dispositivos aqui estabelecidos.
8.7. Não serão admitidos em nenhuma circunstância e sob nenhuma justificativa, recursos requerendo
complementação ou substituição da documentação enviada no prazo da Prova de Títulos.
8.8. Não serão aceitos, recebidos ou admitidos recursos ou reconsiderações presenciais, enviados via Correios ou de
outra forma que não aquela prevista no Edital.
8.9. É de responsabilidade do candidato o correto preenchimento de todos os dados solicitados de quaisquer dos
recursos previstos para este processo. Os recursos e reconsiderações que não apresentarem corretamente todos os
dados solicitados não serão apreciados.
8.10. O Município de Rio Grande e o IBRASP não se responsabilizam por recursos e reconsiderações não recebidos
por problemas de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como fatores outros que impossibilitem a transferência de dados pelos candidatos na tentativa de
interpor o recurso.
8.11. A Comissão Organizadora do Concurso Público é a última instância para recursos, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não serão admitidos recursos adicionais.
9. DA CLASSIFICAÇÃO
9.1. As listas de classificação serão publicadas em ordem decrescente, a partir da pontuação máxima obtida
individualmente por todos os concorrentes habilitados.
9.2. A publicação dos resultados da classificação será realizada em listas distintas, conforme inscrição do candidato. A
primeira conterá a classificação geral de todos os candidatos, incluindo os candidatos com deficiência e cotas afrobrasileiras. A segunda conterá somente os candidatos com deficiência. E a terceira lista será composta somente por
candidatos às cotas afro-brasileiras.
9.3. Os candidatos que zerarem a pontuação serão desclassificados do processo.
9.4. Serão divulgadas as Listas de Homologação das Classificações Finais, conforme cronograma, com os resultados
obtidos na pontuação dos títulos.
9.5. A classificação dos candidatos aprovados dar-se-á após esgotada a fase recursal, conforme a pontuação obtida
na Nota Final.
9.6. As vagas previstas neste Edital, destinada a candidato com deficiência, serão preenchidas por ordem de
classificação geral de todos os portadores de deficiência no respectivo Concurso Público. Os candidatos portadores
de deficiência que obtiverem maior pontuação dentre todos os candidatos com deficiência, preencherão as vagas
previstas.
9.7. As vagas previstas neste Edital, destinada a candidato afro-brasileiros, serão preenchidas por ordem de
classificação geral de todos os autodeclarados afro-brasileiros homologados no respectivo Concurso Público. Os
candidatos obtiverem maior pontuação dentre todos os candidatos afro-brasileiros, preencherão as vagas previstas.
9.8. Caso as vagas não sejam preenchidas, estas vagas poderão ser supridas pelos candidatos de ampla
concorrência.
9.9. O IBRASP não fornecerá aos candidatos aprovados atestados ou certificado de participação ou classificação no
Concurso Público.
10. CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA A CLASSIFICAÇÃO
Incluído pelo Aviso 01 de 29/11/2019
10.1. Os critérios de desempate estão explícitos neste edital e seguem as legislações vigentes, e demais regulamentos
deste edital.
10.2. Os critérios de desempate para os cargos de arquivista e bibliotecário seguirão ordenamento conforme
relacionado a seguir:
10.2.1. Se houver empate na classificação por cargo serão utilizados como critérios de desempate favorável,
prioritariamente, a Lei Federal n. 10.741, de 1º de 2003, parágrafo único do art. 27 do Estatuto do Idoso, considerada
para esse fim a data da realização das provas objetivas, conforme relacionado abaixo:
a) em PRIMEIRO lugar, candidato idoso (a partir de 60 anos) de maior idade;
b) em SEGUNDO lugar, maior nota na disciplina de Conhecimentos Específicos;
c) em TERCEIRO lugar, maior nota na disciplina de Língua Portuguesa;
d) em QUARTO lugar, maior nota na disciplina de Raciocínio Lógico;
e) em QUINTO lugar, maior nota na disciplina de Legislação;
f) em SEXTO lugar, maior nota na prova de títulos para os cargos com previsão desta etapa;
g) em persistindo o empate, será realizado sorteio público, conforme publicação específica para esta se necessária.
10.3. Os critérios de desempate para os cargos de professores seguirão ordenamento conforme relacionado a seguir:
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10.3.1. Se houver empate na classificação por cargo serão utilizados como critérios de desempate favorável,
prioritariamente, a Lei Federal n. 10.741, de 1º de 2003, parágrafo único do art. 27 do Estatuto do Idoso, considerada
para esse fim a data da realização das provas objetivas, conforme relacionado abaixo:
a) em PRIMEIRO lugar, candidato idoso (a partir de 60 anos) de maior idade;
b) em SEGUNDO lugar, maior nota na disciplina de Conhecimentos Específicos;
c) em TERCEIRO lugar, maior nota na disciplina de Língua Portuguesa;
d) em QUARTO lugar, maior nota na disciplina de Legislação;
e) em QUINTO lugar, maior nota na prova de títulos para os cargos com previsão desta etapa;
f) em persistindo o empate, será realizado sorteio público, conforme publicação específica para esta se necessária.
11. DA ADMISSÃO E POSSE
11.1. O Município de Rio Grande reserva-se ao direito de chamar os candidatos classificados no concurso na medida
de suas necessidades, de acordo com as respectivas ordens de classificação e forma de acesso, universal ou por
cotas. Somente serão convocados para ingressar no Quadro Funcional do Município de Rio Grande, levando em
consideração a necessidade de preenchimento dos cargos disponíveis e possibilidades deste preenchimento dados
os limites da despesa pública.
11.2. A mera classificação do candidato não assegura ao candidato a nomeação imediata, que somente será efetivada
segundo os critérios de conveniência e oportunidade do Município de Rio Grande, respeitada a ordem de classificação
e o prazo de homologação.
11.3. A convocação oficial do candidato para o processo de nomeação será realizada pelo município de Rio Grande
através de seu site www.riogrande.rs.gov.br/concursos e divulgação no Jornal de circulação municipal.
11.4. O candidato nomeado por Portaria deverá comparecer no Município de do Rio Grande – Secretaria de Município
de Gestão Administrativa, localizada na Rua Coronel Sampaio nº 63, para tomar posse, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias contados da data da publicação da mesma, munidos dos documentos e exames a seguir relacionados sob pena
de revogação da Portaria de nomeação, com decorrente perda de todos os direitos a mesma, e imediata nomeação do
candidato subsequente classificado.
11.5. Requisitos para posse:
Alterado pelo Aviso 01 de 29/11/2019
11.5.1. Para o ato de posse, o candidato deverá obrigatoriamente apresentar a documentação comprobatória dos itens
declarados no ato de inscrição, sob pena de não ter formalizada sua nomeação.
11.5.2. Ter sido classificado no concurso, na forma estabelecida neste Edital.
11.5.3. Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas no artigo 12 da Constituição Federal;
11.5.4. Possuir idade mínima de 18 anos;
11.5.5. Atender, se o candidato participar pela cota PCD - Pessoas com Deficiência, às exigências da Lei Federal
n°7853/89, do Decreto n° 3298 de 20/12/1999 e Lei complementar nº01/98 e decreto 652/99, além de ser considerado
apto na avaliação realizada serviço médico do Município de Rio Grande, designada para este fim;
11.5.6. Atender, se o candidato participar pela cota Afro Brasileira, às exigências deste Edital;
11.5.7. Estar quite com o Serviço Militar Obrigatório ou dele ter sido liberado, se do sexo masculino;
11.5.8. Estar quite com as obrigações eleitorais;
11.5.9. Ser aprovado em exame médico admissional.
11.5.10. Possuir toda a documentação de certificação legal e de formação necessária para desempenho do cargo
conforme legislação vigente.
11.6. Da apresentação dos documentos para posse:
11.6.1. Os candidatos aprovados e nomeados, somente tomarão posse, depois de considerados aptos no exame
médico, a ser realizado por profissional do trabalho disponibilizado pela Administração Pública, e apresentarem os
documentos a seguir relacionados com cópia:
a) Uma foto 3 x 4, recente;
b) Cópia da Carteira de Identidade; (civil ou militar)
c) Diploma do curso superior, com respectiva especialização, quando o cargo exigir, registro profissional no Conselho
Regional competente e comprovação de quitação da anuidade atualizada;
d) Certificado de escolaridade (Ensino Médio), registro no Conselho Regional competente e comprovante de quitação
da anuidade atualizada, quando o cargo exigir;
e) Título Eleitoral, com comprovante de quitação;
f) CIC - CPF;
g) Comprovação de quitação Militar se for o caso;
h) Cartão do PIS ou PASEP, caso tiver ou Certidão Negativa da CEF;
i) Certidão de Nascimento ou Casamento;
j) Certidão de nascimento de dependentes;
k) Folha Corrida Policial (Original)
l) Folha Corrida Judicial (Original)
m) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio (modelo fornecido pela Secretaria de Município de
Gestão Administrativa);
n) Declaração de que não ocupa outro cargo e/ou emprego ou aposentadoria, incompatível a esta nomeação;
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o) Comprovação de idade mínima de 18 (dezoito) anos, e, certificado, diploma ou Registro Profissional, comprovando
a escolaridade mínima exigida em Lei ou condições de posse, para cada cargo, na data da posse.
p) Declaração de Filiação (modelo fornecido pela Secretaria de Município de Gestão Administrativa)
q) Declaração de que não percebe aposentadoria (modelo fornecido pela Secretaria de Município de Gestão
Administrativa)
r) Declaração étnico racial, apenas para os candidatos optantes pelas Cotas Afro-Brasileiras (modelo fornecido pela
Secretaria de Município de Gestão Administrativa)
s) Comprovante de Residência;
t) Declaração de Trabalho emitida pela empresa privada ou entidade pública;
u) Exames (de responsabilidade do candidato):
- VHS (velocidade de hemossedimentação);
- Hemograma completo com plaquetas;
- EQU;
- Glicemia em jejum;
- Raio X de tórax PA, exceto para candidata grávida;
- Creatinina;
- Eletrocardiograma com laudo do especialista;
- Audiometria tonal e vocal;
- Acuidade visual;
- Exame clínico realizado pelo médico do trabalho no momento da apresentação dos exames;
- Ou outros exames complementares solicitados pela Administração Municipal;
- Atestado médico de aptidão para o exercício do cargo, fornecido pelo serviço médico designado pelo Município de
Rio Grande para tanto.
11.7. É de responsabilidade exclusiva do candidato aprovado e classificado o acompanhamento das publicações
realizadas pela administração.
11.8. O candidato que não desejar ingressar de imediato no quadro funcional do município poderá protocolar
requerimento escrito neste sentido, ciente de que nesse caso será reclassificado como último colocado no concurso.
11.9. A reincidência na recusa ao ingresso no Quadro Funcional Municipal implicará imediata eliminação do Quadro de
classificados no concurso, com concomitante perda de todos os direitos aos mesmos inerentes e dele decorrentes.
11.10. No caso de não comparecimento do candidato no prazo estabelecido, ou a não apresentação de qualquer um
dos documentos citados na lista de documentos para posse, ficará o candidato automaticamente excluído do Concurso
Público.
11.11. A alteração de endereço deve ser comunicada na forma estabelecida abaixo, sob pena de o candidato não
encontrado ser excluído do respectivo Concurso Público.
11.12. Até a data de publicação da lista de classificação final, a alteração de endereço deve ser realizada pelo site
www.ibrasp.org.br, na área do candidato.
11.13. Os candidatos nomeados que tomarem posse e entrarem em exercício dos respectivos cargos somente se
estabilizarão no serviço público municipal após aprovação no período de estágio probatório de três anos, nos moldes
previstos na Legislação Vigente.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Os candidatos constantes na homologação do resultado final serão chamados com estrita observância da ordem
de classificação.
12.2. A mera classificação no Concurso não gera direito à nomeação, reservando-se ao Município de Rio Grande, na
medida de suas necessidades, o direito de contratar os candidatos habilitados com estrita observância da ordem de
classificação.
12.3. O presente Concurso Público possui validade de 2 anos contados da publicação dos respectivos resultados finais,
facultada a prorrogação desse prazo, por uma vez, por igual período, a critério do Prefeito Municipal.
12.4. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos os atos publicados referentes a esse Concurso.
12.5. Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatadas nas informações e documentos do candidato, mesmo que
já tenha sido divulgado o resultado do Concurso Público e embora tenha obtido classificação, levará à sua eliminação,
sendo considerados nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição.
12.6. A abertura dos lacres dos malotes contendo os cartões de respostas será realizada no IBRASP, sito Largo
Visconde do Cairu, 12, sala 601, Bairro Centro, Porto Alegre/RS, às 11 horas, em ato público, conforme estabelecido
no cronograma de execução.
12.7. Os casos omissos serão decididos pelo município de Rio Grande e Comissão do Concurso Público do IBRASP
no que tange à realização deste Concurso Público.
12.8. As disposições deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, mediante Termo(s) Aditivo(s)
publicado(s) no site www.ibrasp.org.br, do qual não poderá o candidato alegar desconhecimento.
12.9. Qualquer ação judicial decorrente deste concurso público, deverá ser ajuizada no Foro da Comarca de Rio
Grande/RS, excluindo-se qualquer outro Foro.
12.10. São partes integrantes deste Edital:
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Apêndice I – Cronograma de Execução Previsto;
Apêndice II – Conteúdo e bibliografia;
Anexo I – Cargos e Atribuição dos Cargos.
Rio Grande, 27 de novembro de 2019.
___________________________________________________________
Município de Rio Grande/RS
___________________________________________________________
Instituto Brasileiro de Seleção Pública – IBRASP
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APÊNDICE I – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PREVISTO
Os procedimentos e períodos previamente estabelecidos estão apresentados no quadro a seguir:
Alterado pelo Aviso 01 de 29/11/2019
Período de inscrições
Datas
Divulgação do Extratos do Edital

27/11/2019

Publicação do Edital de Abertura

27/11/2019

Período de inscrição on-line no site www.ibrasp.org.br

27/11/2019 a 18/12/2019

Período para a envio online de Títulos – Professores

27/11/2019 a 18/12/2019

Recebimento de solicitação de isenção

27/11/2019 a 01/12/2019

Publicação de lista preliminar de isenção
Recebimento de recursos on-line contra resultado preliminar de isenção

03/12/2019
03/12/2019 a 05/12/2019

Publicação de lista final de isentos

09/12/2019

Lista de inscritos homologados de acesso universal e por cotas e de candidatos com o
pedido de atendimento especial deferido
Recebimento de recursos on-line contra o resultado das Lista de inscritos

20/12/2019

Publicação de lista final homologada de inscritos de acesso universal e por cotas e de
candidatos com o pedido de atendimento especial deferido

Período de avaliação

20/12/2019 a 22/12/2019
30/12/2019

Datas

Publicação dos locais de prova e horário de prova

07/01/2020

Provável aplicação da prova objetiva no turno da tarde

12/01/2020

Publicação de gabarito preliminar

13/01/2020

Recebimento de recursos on-line contra o gabarito preliminar

13/01/2020 a 17/01/2020

Ato público de abertura de lacres dos malotes de cartões de respostas

14/01/2020

Publicação de gabarito final preliminar

23/01/2020

Recebimento de reconsideração on-line contra o gabarito
Publicação do gabarito final homologado e nota preliminar das provas objetivas
Recebimento de recursos on-line contra a nota da prova objetiva

23/01/2020 à 24/01/2020
28/01/2020
28/01/2020 a 03/02/2020

Nota final da prova objetiva

04/02/2020

Notas preliminares da prova de títulos para os professores

05/02/2020

Período de recurso das notas preliminares da prova títulos

05/02/2020 a 11/02/2020

Divulgação das notas da prova de títulos, após resultado de recurso

13/02/2020

Recebimento de reconsideração on-line contra as notas da prova objetivas e de títulos

13/02/2020 à 14/02/2020

Convocação para sorteio público (se necessário) e lista de classificações preliminares

15/02/2020

Realização do Sorteio Público (se necessário)

19/02/2020

Listas de Classificações Finais dos Candidatos

20/02/2020

Edital de Homologação Final para Homologação dos Cargos em ordem de classificação

20/02/2020

Sem prejuízo das orientações e ditames deste Edital, os procedimentos e períodos estabelecidos neste cronograma
poderão ser alterados, havendo divulgação oficial no site www.ibrasp.org.br e ou ibrasp.selecao.net.br.
Todas as publicações serão divulgadas até às 23 horas e 59 minutos, na data estipulada neste cronograma, no site.
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APÊNDICE II – CONTEÚDO e BIBLIOGRAFIA
Alterado pelo Aviso 01 de 29/11/2019
A. DISCIPLINA DE RACIOCÍNIO LÓGICO (ARQUIVISTA E BIBLIOTECÁRIO)
Aplicação dos conteúdos a seguir em resolução de problemas práticos contextualizados: Conceitos básicos de
raciocínio lógico: sentenças abertas; proposições simples e compostas; conectivos (conjunção, disjunção, disjunção
exclusiva, condicional e bi condicional); negações; número de linhas de uma tabela-verdade; valores lógicos das
proposições e construção de tabelas-verdade; Equivalências lógicas; tautologia; contradição; contingência; Operações
lógicas sobre sentenças abertas; quantificadores lógicos e suas negações; Lógica de argumentação; Operações entre
números reais (adição, subtração, multiplicação e divisão). Teoria dos conjuntos: operações entre conjuntos e Diagrama
de Venn. Regra de três simples (direta e inversa) e composta. Porcentagem. Sistema monetário brasileiro. Sistema de
medidas: comprimento, capacidade, superfície, massa e tempo (unidades e transformações de unidades). Equações
e sistema de equações do primeiro grau. Matemática Financeira: Juros simples e compostos; Taxas proporcionais e
equivalentes. Estatística: Interpretação de dados (gráficos e tabelas); cálculo de medidas de tendência central: média,
mediana e moda. Análise Combinatória e Probabilidade. Funções: função polinomial do 1º grau, função polinomial do
2º grau, função exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas. Trigonometria: triângulo retângulo, triângulos
quaisquer, ciclo trigonométrico, relações entre arcos, equações e inequações. Sequências numéricas: progressão
aritmética (PA) e progressão geométrica (PG). Matriz, determinante e sistemas lineares. Análise Combinatória.
Probabilidade. Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações,
representação geométrica. BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS: Manual compacto de matemática: ensino médio.
Alessandra Bosquilha, Marlene Lima Pires Corrêa, Tânia Cristina Viveiro – 1. ed. – São Paulo: Rideel, 2010.
Matemática: tópicos básicos / Organização de Arno Bayer. – 2. ed. – Canoas: Ed. Ulbra, 2013. Publicações que
contemplem os conteúdos listados.
B. DISCIPLINA DE INFORMÁTICA (ARQUIVISTA E BIBLIOTECÁRIO)
Conhecimentos do sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional: (1) Área de Trabalho (Exibir, Classificar,
Atualizar, Resolução da tela, Gadgets) e Menu Iniciar (Documentos, Imagens, Computador, Painel de Controle,
Dispositivos e Impressoras, Programas Padrão, Ajuda e Suporte, Desligar, Todos os Programas, Pesquisar Programas
e Arquivos e Ponto de Partida): saber trabalhar, exibir, alterar, organizar, classificar, ver as propriedades, identificar,
usar e configurar, utilizando menus rápidos ou suspensos, painéis, listas, caixa de pesquisa, menus, ícones, janelas,
teclado e/ou mouse; (2) Propriedades da Barra de Tarefas, do Menu Iniciar e do Gerenciador de Tarefas: saber
trabalhar, exibir, alterar, organizar, identificar, usar, fechar programas e configurar, utilizando as partes da janela (botões,
painéis, listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.), teclado e/ou mouse; (3) Janelas
(navegação no Windows e o trabalho com arquivos, pastas e bibliotecas), Painel de Controle e Lixeira: saber exibir,
alterar, organizar, identificar, usar e configurar ambientes, componentes da janela, menus, barras de ferramentas e
ícones; usar as funcionalidades das janelas, programas e aplicativos utilizando as partes da janela (botões, painéis,
listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.), teclado e/ou mouse; (4) Bibliotecas, Arquivos,
Pastas, Ícones e Atalhos: realizar ações e operações sobre bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos: localizar,
copiar, mover, criar, criar atalhos, criptografar, ocultar, excluir, recortar, colar, renomear, abrir, abrir com, editar, enviar
para, propriedades e etc.; e (5) Nomes válidos: identificar e utilizar nomes válidos para bibliotecas, arquivos, pastas,
ícones e atalhos. Conhecimentos sobre o programa Microsoft Word 2007: (1) Ambiente e Componentes do Programa:
saber identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e personalizar o ambiente, componentes da janela,
funcionalidades, menus, ícones, barra de ferramentas, guias, grupos e botões, incluindo número de páginas e palavras,
erros de revisão, idioma, modos de exibição do documento e zoom; (2) Documentos: abrir, fechar, criar, excluir,
visualizar, formatar, alterar, salvar, configurar documentos, utilizado as barras de ferramentas, menus, ícones, botões,
guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (3) Barra de Ferramentas: identificar e utilizar os botões e
ícones das barras de ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, Layout da Página, Referências, Correspondências,
Revisão e Exibição, para formatar, personalizar, configurar, alterar e reconhecer a formatação de textos e documentos;
e (4) Ajuda: saber usar a Ajuda. Conhecimentos sobre o programa Microsoft Excel 2007: (1) Ambiente e Componentes
do Programa: saber identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e personalizar o ambiente, componentes da janela,
funcionalidades, menus, ícones, barra de ferramentas, guias, grupos e botões; (2) Elementos: definir e identificar célula,
planilha e pasta; saber selecionar e reconhecer a seleção de células, planilhas e pastas; (3) Planilhas e Pastas: abrir,
fechar, criar, visualizar, formatar, salvar, alterar, excluir, renomear, personalizar, configurar planilhas e pastas, utilizando
as barra de ferramentas, menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (4) Barra de
Ferramentas: identificar e utilizar os ícones e botões das barras de ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, Layout
da Página, Fórmulas, Dados, Revisão e Exibição, para formatar, alterar, selecionar células, configurar, reconhecer a
formatação de textos e documentos e reconhecer a seleção de células; e (5) Ajuda: saber usar a Ajuda. Internet Explorer
9 e versões superiores: (1) Ambiente e Componentes do Programa: identificar o ambiente, características e
componentes da janela principal do Internet Explorer; (2) Barra de Ferramentas: identificar e usar as funcionalidades
da barra de ferramentas, de status e do Explorer; (3) Menus: identificar e usar as funcionalidades dos menus Arquivo,
Editar, Exibir, Favoritos, Ferramentas e Ajuda; (4) Funcionalidades: identificar e usar as funcionalidades das barras de
Menus, Favoritos, Botões do Modo de Exibição de Compatibilidade, Barra de Comandos, Barra de Status; e (5)
Bloqueio e Personalização: saber bloquear a barra de ferramentas e identificar, alterar e usar a opção Personalizar.
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Firefox 20.0 ou superior: (1) Ambiente e Componentes do Programa: identificar o ambiente, características e
componentes da janela principal do Firefox; (2) Funcionalidades das Barras: identificar e usar as funcionalidades das
barras de Menus, Ferramentas, Favoritos, Barra de Comandos e Barra de Status; (3) Funcionalidades dos Menus:
identificar e usar as funcionalidades dos menus Arquivo, Editar, Exibir, Histórico, Favoritos, Ferramentas e Ajuda.
Google Chrome versão 26.0.1410.64 ou superior: (1) Ambiente e Componentes do Programa: identificar o ambiente,
características e componentes da janela principal; (2) Funcionalidades: identificar e saber usar todas as funcionalidades
do Google Chrome. Conhecimentos sobre o programa Microsoft Outlook 2007: (1) Ambiente e Componentes do
Programa: identificar o ambiente, características e componentes da janela principal; (2) Funcionalidades: identificar e
saber usar as funcionalidades das barras de Menus (Arquivo, Editar, Exibir, Ir, Ferramentas, Ações e Ajuda),
Ferramentas e Modos de Exibição, do MS Outlook; e (3) Trabalhando com E-Mails: identificar e saber abrir, fechar,
criar, alterar, visualizar, formatar, salvar, excluir, renomear, enviar e receber e-mail, utilizando funcionalidades da barra
de ferramentas, menus, ícones, botões, teclado e/ou mouse. Conhecimentos do sistema operacional LibreOffice: (1)
Área de Trabalho (Exibir, Classificar, Atualizar, Resolução da tela, Gadgets) e Menu Iniciar (Documentos, Imagens,
Computador, Painel de Controle, Dispositivos e Impressoras, Programas Padrão, Ajuda e Suporte, Desligar, Todos os
Programas, Pesquisar Programas e Arquivos e Ponto de Partida): saber trabalhar, exibir, alterar, organizar, classificar,
ver as propriedades, identificar, usar e configurar, utilizando menus rápidos ou suspensos, painéis, listas, caixa de
pesquisa, menus, ícones, janelas, teclado e/ou mouse; (2) Propriedades da Barra de Tarefas, do Menu Iniciar e do
Gerenciador de Tarefas: saber trabalhar, exibir, alterar, organizar, identificar, usar, fechar programas e configurar,
utilizando as partes da janela (botões, painéis, listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.),
teclado e/ou mouse; (3) Janelas (navegação no Windows e o trabalho com arquivos, pastas e bibliotecas), Painel de
Controle e Lixeira: saber exibir, alterar, organizar, identificar, usar e configurar ambientes, componentes da janela,
menus, barras de ferramentas e ícones; usar as funcionalidades das janelas, programas e aplicativos utilizando as
partes da janela (botões, painéis, listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.), teclado e/ou
mouse; (4) Bibliotecas, Arquivos, Pastas, Ícones e Atalhos: realizar ações e operações sobre bibliotecas, arquivos,
pastas, ícones e atalhos: localizar, copiar, mover, criar, criar atalhos, criptografar, ocultar, excluir, recortar, colar,
renomear, abrir, abrir com, editar, enviar para, propriedades e etc.; e (5) Nomes válidos: identificar e utilizar nomes
válidos para bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos. Conhecimentos sobre o programa LibreOffice Writer: (1)
Ambiente e Componentes do Programa: saber identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e personalizar o
ambiente, componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, barra de ferramentas, guias, grupos e botões,
incluindo número de páginas e palavras, erros de revisão, idioma, modos de exibição do documento e zoom; (2)
Documentos: abrir, fechar, criar, excluir, visualizar, formatar, alterar, salvar, configurar documentos, utilizado as barras
de ferramentas, menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; (3) Barra de
Ferramentas: identificar e utilizar os botões e ícones das barras de ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, Layout
da Página, Referências, Correspondências, Revisão e Exibição, para formatar, personalizar, configurar, alterar e
reconhecer a formatação de textos e documentos; (4) Ajuda: saber usar a Ajuda; e (5) Opções de Configuração: saber
identificar as configurações e configurar as Opções do Word. Conhecimentos sobre o programa LibreOffice Calc: (1)
Ambiente e Componentes do Programa: saber identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e personalizar o
ambiente, componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, barra de ferramentas, guias, grupos e botões; (2)
Elementos: definir e identificar célula, planilha e pasta; saber selecionar e reconhecer a seleção de células, planilhas e
pastas; (3) Planilhas e Pastas: abrir, fechar, criar, visualizar, formatar, salvar, alterar, excluir, renomear, personalizar,
configurar planilhas e pastas, utilizando as barra de ferramentas, menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de
Opções, teclado e/ou mouse; (4) Barra de Ferramentas: identificar e utilizar os ícones e botões das barras de
ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, Layout da Página, Fórmulas, Dados, Revisão e Exibição, para formatar,
alterar, selecionar células, configurar, reconhecer a formatação de textos e documentos e reconhecer a seleção de
células; (5) Ajuda: saber usar a Ajuda; e (6) Fórmulas: saber criar fórmulas manualmente (digitá-las em células) e ser
capaz de identificá-las. BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS: 1. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Windows
7 Professional. (Ajuda eletrônica integrada ao MS Windows 7 Professional). 2. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda
do Microsoft Word 2007. (Ajuda eletrônica integrada ao Programa MS Word). 3. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda
do Microsoft Excel 2007. (Ajuda eletrônica integrada ao Programa MS Excel). 4. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda
do Internet Explorer 9 e versões superiores. (Ajuda eletrônica associada ao Programa Internet Explorer). 5. MOZILLA.
Ajuda do Firefox 20.0 ou superior. (Ajuda eletrônica integrada ao Programa Firefox). Disponível em:
http://support.mozilla.org/pt-BR/kb/Usando o Firefox. 6. GOOGLE. Ajuda do Google Chrome 26.0.1410.64 ou superior.
(Ajuda eletrônica integrada ao Google Chrome). Disponível em: https://support.google.com/chrome/?hl=ptBR&p=help&ctx=settings. 7. MICROSOFT CORPORATION. Ajuda do Microsoft Outlook 2007. (Ajuda eletrônica
integrada ao Programa MS Outlook). 8. LIBREOFFICE. Ajuda do LibreOffice. (Ajuda eletrônica integrada ao
LibreOffice). 9. LIBREOFFICE. Manual do LibreOffice Calc. 10. LIBREOFFICE. Manual do LibreOffice Write.
C. DISCIPLINA DE LEGISLAÇÃO (TODOS OS CARGOS)
Constituição da República Federativa do Brasil: Dos princípios fundamentais, Dos direitos e garantias fundamentais:
Dos direitos e deveres individuais e coletivos; Dos direitos sociais; Da administração pública, Dos servidores públicos,
Da organização dos poderes, Da educação, da cultura e desporto, da ciência tecnologia e inovação, Da administração
pública. Lei N.º 12.527/2011 - Lei de Acesso à informação. Lei Orgânica do Município de Rio Grande. Lei nº 5.819 de
07 de novembro de 2003. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio Grande. BIBLIOGRAFIAS
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SUGERIDAS: 1. BRASIL. Constituição Federal- art. 1o ao 41; 196 a 200. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 2. RIO GRANDE. Lei Orgânica do Município de Rio
Grande. Disponível em: https://www.leismunicipais.com.br/leiorganica-rio-grande-rs.html. 3. RIO GRANDE. Lei nº 5.819
de 07 de novembro de 2003. Institui o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Rio Grande e dá outras
providências. Disponível em: https://www.leismunicipais.com.br/estatuto-doservidor-funcionario-publico-rio-granders.html.
D. DISCIPLINA DE LEGISLAÇÃO (COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSORES)
Lei nº 5.336, de 16 de setembro de 1999. Plano de Carreira do Magistério Municipal de Rio Grande. Princípios e
objetivos da educação brasileira. Organização da Educação no Brasil. Níveis e modalidades de ensino. Criança e
adolescente: direitos e deveres legais. BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS: 1. BRASIL. Lei N.º 8.069, de 13 de julho de
1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do adolescente Brasília, DF. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
adolescente Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. 2. BRASIL. Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), Brasília, DF.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. 3. BRASIL. RESOLUÇÃO CNE/CBE 4, DE 13 de
julho de 2010. Diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Brasília: Conselho Nacional de
Educação,
Câmara
de
Educação
Básica
–
MEC/CNE/CEB,
2002.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf. 4. BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Inclui no
currículo oficial da Rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” e dá outras
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm. 5. BRASIL. Resolução nº 7, de
14 de dezembro de 2010. Fixa diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 (nove) anos. Conselho
Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica – MEC/CNE/CEB, 2010. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10.pdf. 6. BRASIL, Lei nº 13005/2014. Institui o Plano Nacional de
Educação. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm. 7. BRASIL,
Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 13.146, 06 de julho de 2015. Institui a
Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 8. BRASIL, Resolução nº
4, 02 de outubro de 2009. Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação
Básica, modalidade Educação Especial. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Brasília, 2009.
9. BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base13. 10. RIO
GRANDE. Lei Orgânica do Município de Rio Grande. Disponível em: https://www.leismunicipais.com.br/lei-organicario-grande-rs.html. 11. RIO GRANDE. Lei nº 5.819 de 07 de novembro de 2003. Institui o Estatuto dos Servidores
Públicos
do
município
de
Rio
Grande
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
https://www.leismunicipais.com.br/estatuto-do-servidor-funcionario-publico-rio-grande-rs.html. 12. RIO GRANDE. Lei
nº 5.336, de 16 de setembro de 1999. Institui o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal e dá outras
providências. Disponível em: https://www.leismunicipais.com.br/a/rs/r/rio-grande/lei-ordinaria/1999/533/5336/leiordinaria-n-5336-1999-institui-o-plano-de-carreira-do-magisterio-publico-municipal-e-da-outrasprovidencias.html?wordkeytxt=5336. 13. RIO GRANDE. Lei nº 7911 de 24 de junho de 2015. Institui o Novo Plano
Municipal de Educação 2015-2025 do Município do Rio Grande. https://leismunicipais.com.br/plano-municipal-deeducacao-rio-grande-rs. 14. RIO GRANDE. CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Resolução nº 42 de 16 de
outubro de 2018. Estabelece Diretrizes Operacionais para Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva e
para o Atendimento Educacional Especializado dos estudantes com Deficiências, Transtornos Globais do
Desenvolvimento (TGD) e Altas Habilidades/ Superdotação para todas as etapas e modalidades da Educação Básica
Pública e de Educação Infantil Privada, pertencentes ao Sistema Municipal de Educação da Cidade do Rio Grande, e
dá nova Redação: Rio Grande, 2018.
E. DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA (TODOS OS CARGOS)
1. Leitura e compreensão de textos: 1.1.Assunto. 1.2.Estruturação do texto. 1.3.Ideias principais e secundárias.
1.4.Relação entre ideias. 1.5.Ideia central e intenção comunicativa. 1.6.Efeitos de sentido. 1.7.Figuras de linguagem.
1.8.Recursos de argumentação. 1.9.Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. 1.10.Coesão e coerência
textuais. 2. Léxico: 2.1.Significação de palavras e expressões no texto. 2.2.Substituição de palavras e de expressões
no texto. 2.3.Estrutura e formação de palavras. 3. Aspectos linguísticos: 3.1.Relações morfossintáticas. 3.2.Ortografia:
sistema oficial vigente. 3.3.Relações entre fonemas e grafias. 3.4.Acentuação gráfica. 3.5.Flexões e emprego de
classes gramaticais. 3.6.Vozes verbais e sua conversão. 3.7.Concordância nominal e verbal. 3.8.Regência nominal e
verbal. 3.9.Paralelismos de Regência. 3.10.Emprego do acento indicativo de crase. 3.11.Colocação de termos e
orações no período. 3.12.Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos
pronomes relativos. 3.13.Orações reduzidas. 3.14.Equivalência e transformação de estruturas. 3.15 .Pontuação.
BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS: 1. ABAURRE, Maria Luiza M; PONTARA, Marcela. Gramática– Texto: Análise e
Construção de Sentido. Vol. Único. São Paulo: Moderna, 2009. 2. BECHARA, Evanildo. Moderna gramática
portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. 3. BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa.
1. ed. 6ª reimpressão. Rio de Janeiro: Ed. Lucerna, 2007. 4. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da
língua portuguesa. 46. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 5. CUNHA, Antônio Geraldo. Dicionário de
Etmologia da Língua Portuguesa. 4. ed. Rio de Janeiro: Lexicon, 2010. 6. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda.
Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 5. ed. Curitiba: Positivo, 2010. 7. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco
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Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 5. ed. 3ª reimpressão. São Paulo: Ática, 2008. 8. LUFT, Celso Pedro.
Dicionário Prático de Regência Verbal. 8. ed. São Paulo: Ática, 2008. 9. LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de
Regência Nominal. 5. ed. São Paulo: Ática, 2008.
F. DISCIPLINA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ARQUIVISTA
Fundamentos de Arquivologia: princípios e teorias. Gestão de documentos: fluxo documental, classificação de
documentos, sistemas e métodos de arquivamento. Instrumentos de gestão de documentos da Administração Pública
Municipal. Sistema Nacional de Arquivos - SINAR, Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da Administração
Pública - SIGA, Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos - SIGAD. Conselho Nacional de
Arquivos.
G. DISCIPLINA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE BIBLIOTECÁRIO
Políticas do livro, da leitura, literatura. Gestão de bibliotecas e espaços artísticos e literários. Programas formativos em
livro, leitura e literatura. Formação de repertório e mediação de públicos em bibliotecas. Planejamento de políticas de
desenvolvimento e gestão de coleções: seleção, aquisição, avaliação e descarte. Gestão da informação e gestão do
conhecimento. Planejamento de sistemas de bibliotecas. Planejamento e gestão de programas de circulação de
recursos informacionais: empréstimo, reserva e devolução. Técnicas de gestão e conservação de acervos
bibliográficos. Catalogação: conceito, objetivos, sistemas informatizados. As novas tecnologias no âmbito das
bibliotecas. Instrumentos e normas vigentes da catalogação descritiva. Marcos legais na bibliografia e gestão de
acervos de bibliotecas. Planejamento da automação de bibliotecas e serviços de informação: bancos e bases de dados
bibliográficos, formato MARC 21, Norma ISO 2709, padrão de intercâmbio Z.39.50. Bibliotecas digitais. Preservação
de documentos em meio físico e digital. Gestão de sistemas de bibliotecas. Redes cooperativas de bibliotecas
brasileiras. Planos de cultura e leitura. Sistemas Nacional e Estadual de Bibliotecas.
H. DISCIPLINA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSORES
(CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS)
História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. O contexto das relações entre a escola e
comunidade educativa. O saber ser, o saber conhecer e o saber fazer do professor. Ensino, currículo e aprendizagem:
diretrizes, concepções e práticas pedagógicas. O processo de inclusão escolar. Indisciplina e fracasso escolar
Planejamento, Projeto Político- Pedagógico. Projetos de Trabalho, Planos de Ensino. Avaliação da aprendizagem.
Interdisciplinaridade. Inovação na sala de aula. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Parâmetros Curriculares
Nacionais. BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS: 1. AQUINO, Júlio Groppa (Org.). Indisciplina na escola: alternativas teóricas
e práticas. São Paulo: Summus, 1996. 2. CORDEIRO, Jaime. Didática. São Paulo, Contexto, 2007. 3. CHRISTENSEN,
Clayton M. Inovação na sala de aula: como a inovação de ruptura muda a forma de aprender. Porto Alegre: Bookman,
2009. 4.ESTEBAN, Maria Teresa. O que sabe quem erra? Reflexões sobre avaliação e fracasso escolar. Rio de Janeiro:
DP&amp;A, 2001. 5. FAZENDA, IVANI. O que é interdisciplinaridade. São Paulo, Cortez, 2008. 6. FREIRE, Paulo.
Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 7. GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São
Paulo: Ática, 1999. 8. LUCKESI, Cipriano. Verificação ou Avaliação: O Que Pratica a Escola? Disponível em:
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_08_p071-080_c.pdf. 9. HERNANDEZ, Fernando. Transgressão e
mudança na educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998. 10. PACHECO, José. Caminhos para a
inclusão: guia para o aprimoramento da equipe escolar. Porto Alegre: Artmed, 2007. 11. PEREIRA, Amílcar Araújo
(org.). Ensino de História e Culturas Afro-brasileiras e Indígenas. Rio de Janeiro: Pallas, 2013. 12. PIMENTA, Selma
Garrido. Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo, Cortez, 1999. 13. PERRENOUD, P. Os ciclos de
aprendizagem: um caminho para combater o fracasso escolar. Porto Alegre: 14. MANTOAN, Maria Teresa Eglér.
Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer? São Paulo: Moderna, 2004.Disponível em:
https://acessibilidade.ufg.br/up/211/o/INCLUS%C3%83O-ESCOLARMaria-Teresa-Egl%C3%A9rMantoanInclus%C3%A3o-Escolar.pdf?1473202907. 15. MOLL, Jaqueline (cols.). Caminhos da Educação Integral no Brasil:
direito a outros tempos e espaços educacionais. Porto Alegre: Penso, 2012. 16. MORAES, Salete C de (org.). Educação
inclusiva: diferentes significados. Porto Alegre: Evangraf, 2011. 17. SACRISTÁN, J. G. (Org.). Saberes e incertezas
sobre o currículo. Porto Alegre: Penso, 2013. 18. TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional.
Petrópolis: Vozes, 2008. 19. VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto Político-Pedagógico da escola: uma construção
possível. Campinas: Papirus, 1998. 20. VYGOSTKY, Lev Semenovich. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins
Fontes, 2008. 21. ZABALZA, Miguel. Diários de aula – um instrumento de pesquisa e desenvolvimento profissional.
Porto Alegre:Artmed, 2004.
I. DISCIPLINA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR NÍVEL II
EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSOR NÍVEL II ANOS INICIAIS (CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS)
História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. O contexto das relações entre a escola e
comunidade educativa. O saber ser, o saber conhecer e o saber fazer do professor. Ensino, currículo e aprendizagem:
diretrizes, concepções e práticas pedagógicas. O processo de inclusão escolar Indisciplina e fracasso escolar.
Planejamento, Projeto Político- Pedagógico. Projetos de Trabalho, Planos de Ensino. Avaliação da aprendizagem.
Organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil. BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS: 1. AQUINO, Júlio Groppa
(Org.). Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 1996. 2. CRAIDY, C.M. e
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KAERCHER, G.E. (org.). Educação infantil: pra que te quero? Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. 3. ESTEBAN, Maria
Teresa. O que sabe quem erra? Reflexões sobre avaliação e fracasso escolar. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 4. FARIA,
Vitória; SALLES, Fátima. Currículo na Educação Infantil: diálogos com os demais elementos da Proposta Pedagógica.
São Paulo: Scipione, 2007. 5. FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Editora Cortez,1996. 6.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 7. GADOTTI, Moacir. História das ideias
pedagógicas. São Paulo: Ática, 1999. 8. HERNANDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos
de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998. 9. HORN, Maria da Graça Souza. Sabores, cores, sons, aromas: a
organização dos espaços na Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 10. HORN, Maria da Graça S. Projetos
pedagógicos na Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 2008. 11. LUCKESI, Cipriano. Verificação ou Avaliação: O
Que Pratica a Escola? Disponível em: http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_08_p071-080_c.pdf.
12.
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer? São Paulo: Moderna, 2004.Disponível
em:
https://acessibilidade.ufg.br/up/211/o/INCLUS%C3%83O-ESCOLARMaria-Teresa-Egl%C3%A9rMantoanInclus%C3%A3o-Escolar.pdf?1473202907. 13. MOLL, Jaqueline (cols.). Caminhos da Educação Integral no Brasil:
direito a outros tempos e espaços educacionais. Porto Alegre: Penso, 2012. 14. MORAES, Salete C de (org.). Educação
inclusiva: diferentes significados. Porto Alegre: Evangraf, 2011. 15. OLIVEIRA, Zilma Ramos de. Educação infantil:
fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002. 16. PACHECO, José. Caminhos para a inclusão: guia para o
aprimoramento da equipe escolar. Porto Alegre: Artmed, 2007. 17. PEREIRA, Amílcar Araújo (org.). Ensino de História
e Culturas Afro-brasileiras e Indígenas. Rio de Janeiro: Pallas,2013. 18. PERRENOUD, P. Os ciclos de aprendizagem:
um caminho para combater o fracasso escolar. Porto Alegre: 2004. 19. PIMENTA, Selma Garrido. Saberes pedagógicos
e atividade docente. São Paulo, Cortez, 1999. 20. SACRISTÁN, J. G. (Org.). Saberes e incertezas sobre o currículo.
Porto Alegre: Penso, 2013. 21. TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2008.
22. VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto Político-Pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas:
Papirus, 1998. 23. VYGOSTKY, Lev Semenovich. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 24.
ZABALZA, Miguel. Diários de aula – um instrumento de pesquisa e desenvolvimento profissional. Porto Alegre:Artmed,
2004
J. DISCIPLINA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR ANOS INICIAIS
O lúdico nas atividades de aprendizagem. O papel do professor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem.
História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. O contexto das relações entre a escola e
comunidade educativa. O saber ser, o saber conhecer e o saber fazer do professor. Ensino, currículo e aprendizagem:
diretrizes, concepções e práticas pedagógicas. O processo de inclusão escolar Indisciplina e fracasso escolar. Projetos
de Trabalho, Planos de Ensino. Avaliação da aprendizagem. Interdisciplinaridade. Inovação na sala de aula. Psicologia
e linguagem infantil. Psicologia Educacional. Literatura infantil. Ludicidade na Educação Infantil. Pedagogia na
Educação Infantil. Diferenças individuais. Prática de Ensino. A importância da afetividade no desenvolvimento infantil.
Desenvolvimento da criança. Organização e rotina da escola. Processos de Ensino-Aprendizagem. Atividades
pedagógicas para os anos iniciais do ensino fundamental. Alfabetização e Letramento. Relação família e escola.
Educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). ProjetoPolítico-Pedagógico. Currículo e avaliação na educação infantil e nos anos iniciais. Saúde, higienização e alimentação
na escola. Educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Desafios da educação na atualidade. Parâmetros
Curriculares Nacionais.
L. DISCIPLINA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR: ARTES – ANOS FINAIS; ARTES CIÊNCIAS;
DANÇA; ARTES – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS
O lúdico nas atividades de aprendizagem. O papel do professor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem.
História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. O contexto das relações entre a escola e
comunidade educativa. O saber ser, o saber conhecer e o saber fazer do professor. Ensino, currículo e aprendizagem:
diretrizes, concepções e práticas pedagógicas. O processo de inclusão escolar Indisciplina e fracasso escolar. Projetos
de Trabalho, Planos de Ensino. Avaliação da aprendizagem. Interdisciplinaridade. Inovação na sala de aula. Didática
do ensino em Arte. A Arte no contexto da Educação escolar. História da Arte Universal. História da Arte no Brasil. Arte
contemporânea. Criatividade. Educação estética. Educação do Olhar. Ensino e aprendizagem em Arte. Linguagem
visual. Teorias da cor. Círculo cromático. Desenho. Desenho de perspectiva. Metodologia de ensino de Arte. Percepção
visual. Imagem. Arte na escola. Educação da cultura visual. Grafismo e plasticismo infantil. Expressão e comunicação
na prática dos alunos em artes visuais. As artes visuais como objeto de apreciação significativa. Mediação cultural.
Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte. Metodologia de ensino de Música. Metodologia de ensino da Dança.
Linguagem da Dança. A dança na expressão e na comunicação humana. A dança como manifestação coletiva. A dança
como produto cultural e apreciação estética. Metodologia de ensino do Teatro. Jogo dramático. Linguagem do Teatro.
Improvisação. O ator. A origem do teatro. Aprendizagem do teatro. O teatro como expressão e comunicação. O teatro
como produção coletiva. O teatro como produto cultural e apreciação estética.
M. DISCIPLINA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR: CIÊNCIAS
O lúdico nas atividades de aprendizagem. O papel do professor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem.
História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. O contexto das relações entre a escola e
comunidade educativa. O saber ser, o saber conhecer e o saber fazer do professor. Ensino, currículo e aprendizagem:
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diretrizes, concepções e práticas pedagógicas. O processo de inclusão escolar Indisciplina e fracasso escolar. Projetos
de Trabalho, Planos de Ensino. Avaliação da aprendizagem. Interdisciplinaridade. Inovação na sala de aula. 1. Terra e
Universo: Via Láctea, sistema solar, planeta Terra, água, ar, solo e ciclos biogeoquímicos. 2. Vida e ambientes:
classificação, características e evolução dos seres vivos, relações entre os seres vivos, ambientes e suas substâncias,
ação de micro-organismos na reciclagem de materiais e na produção de alimentos, biomas mundiais e brasileiros,
desequilíbrios ambientais, sustentabilidade e conservação dos ambientes e da diversidade de vida que os constitui. 3.
Corpo Humano: sistemas, funções, doenças, saúde preventiva e mecanismos de herança. 4. Materiais: constituição,
propriedades e transformações. 5. Energia: conservação, transformações, transferências de energia nos ambientes e
utilização de energia pelo homem.
N. DISCIPLINA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR: EDUCAÇÃO FÍSICA – EDUCAÇÃO INFANTIL
E ANOS INICIAIS; EDUCAÇÃO FÍSICA ANOS FINAIS
O lúdico nas atividades de aprendizagem. O papel do professor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem.
História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. O contexto das relações entre a escola e
comunidade educativa. O saber ser, o saber conhecer e o saber fazer do professor. Ensino, currículo e aprendizagem:
diretrizes, concepções e práticas pedagógicas. O processo de inclusão escolar Indisciplina e fracasso escolar. Projetos
de Trabalho, Planos de Ensino. Avaliação da aprendizagem. Interdisciplinaridade. Inovação na sala de aula. O currículo
escolar; a prática educativa e a função pedagógica. Planejamento, projeto de ensino aprendizagem e projeto político
pedagógico. Conhecimentos específicos e diferentes possibilidades de inserção na escola das Culturas Corporais de
Movimento: jogos, esporte, ginástica, lutas, dança e capoeira. Abordagens pedagógicas, concepção de aprendizagem,
objetivos, planejamento, metodologia, conteúdos e avaliação. O desenvolvimento motor na infância e adolescência.
Atividade física e saúde. Inclusão dos alunos com deficiência na Educação Física: principais características,
implicações e considerações sobre a prática de atividades físicas. Educação Física e socorros de urgência. Resposta
fisiológicas ao exercício físico.
O. DISCIPLINA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR: EDUCAÇÃO INFANTIL
O lúdico nas atividades de aprendizagem. O papel do professor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem.
História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. O contexto das relações entre a escola e
comunidade educativa. O saber ser, o saber conhecer e o saber fazer do professor. Ensino, currículo e aprendizagem:
diretrizes, concepções e práticas pedagógicas. O processo de inclusão escolar Indisciplina e fracasso escolar. Projetos
de Trabalho, Planos de Ensino. Avaliação da aprendizagem. Interdisciplinaridade. Inovação na sala de aula. História
da Educação Infantil. Concepções de criança, infância e Educação Infantil. O Cuidar e o Educar. A organização dos
tempos, dos espaços e dos materiais na Educação Infantil. A importância do Brincar na Educação Infantil.
Documentação Pedagógica. O Currículo na Educação Infantil. Os Projetos na Educação Infantil. A arte e a musicalidade
na Educação Infantil. Movimento e corporeidade na Educação Infantil. Metodologia Montessoriana. O Cesto dos
Tesouros e o Brincar Heurístico. A Avaliação na Educação Infantil.
P. DISCIPLINA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR: EDUCAÇÃO MUSICAL; MÚSICA CANTO
ERUDITO; CANTO POPULAR; CANTO; INSTRUMENTO SOPRO; MUSICALIZAÇÃO; ORQUESTRA /
INSTRUMENTO SOPRO; PIANO; VIOLÃO; VIOLINO.
O lúdico nas atividades de aprendizagem. O papel do professor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem.
História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. O contexto das relações entre a escola e
comunidade educativa. O saber ser, o saber conhecer e o saber fazer do professor. Ensino, currículo e aprendizagem:
diretrizes, concepções e práticas pedagógicas. O processo de inclusão escolar Indisciplina e fracasso escolar. Projetos
de Trabalho, Planos de Ensino. Avaliação da aprendizagem. Interdisciplinaridade. Inovação na sala de aula.
Didática do ensino em Arte. A Arte no contexto da Educação escolar. História da Arte Universal. História da Arte no
Brasil. Arte contemporânea. Criatividade. Educação estética. Educação do Olhar. Ensino e aprendizagem em Arte.
Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte. Metodologia de ensino de Música. Linguagem Musical. Parâmetros sonoros.
Teoria Musical. Comunicação e expressão em música: interpretação, improvisação e composição. Apreciação
significativa em música: escuta, envolvimento e compreensão da linguagem musical. A música como produto cultural
e histórico: música e sons do mundo. Conceitos fundamentais do sistema tonal. História da Música Brasileira.
Conhecimentos básicos de Harmonia. Técnicas de arranjo para diferentes formações musicais. Pedagogia da Música.
Educação Musical e Escola. Aspectos didáticos para o ensino da música na escola. Repertório do cancioneiro brasileiro
e suas possibilidades pedagógicas. Educação Musical e Multiculturalismo. Canto erudito; Canto popular; Canto;
Instrumento sopro; Orquestras; Piano; Violão; Violino.
Q. DISCIPLINA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR: ESPANHOL
O lúdico nas atividades de aprendizagem. O papel do professor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem.
História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. O contexto das relações entre a escola e
comunidade educativa. O saber ser, o saber conhecer e o saber fazer do professor. Ensino, currículo e aprendizagem:
diretrizes, concepções e práticas pedagógicas. O processo de inclusão escolar Indisciplina e fracasso escolar. Projetos
de Trabalho, Planos de Ensino. Avaliação da aprendizagem. Interdisciplinaridade. Inovação na sala de aula. Análise e
interpretação de textos de diferentes gêneros: tipo de publicação; público-alvo; função dos títulos; tema central;
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palavras-chave; ideias secundárias; informações textuais e contextuais; ponto de vista do autor. Escrita e ortografia:
ortografia; acentuação gráfica; pontuação. Aspectos lexicais: significado de palavras e expressões; identificação de
significado pelo contexto; equivalências semânticas; cognatos e falsos cognatos; estrutura e composição do
vocabulário. Aspectos gramaticais: formas e usos dos nomes (substantivos e adjetivos), pronomes, artigos, verbos,
preposições, conjunções, advérbios; flexões dos nomes; usos de tempo, modo e formas verbais; concordância nominal
e verbal; relações lógico-semânticas; usos de elementos coesivos.
R. DISCIPLINA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR: GEOGRAFIA
O lúdico nas atividades de aprendizagem. O papel do professor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem.
História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. O contexto das relações entre a escola e
comunidade educativa. O saber ser, o saber conhecer e o saber fazer do professor. Ensino, currículo e aprendizagem:
diretrizes, concepções e práticas pedagógicas. O processo de inclusão escolar Indisciplina e fracasso escolar. Projetos
de Trabalho, Planos de Ensino. Avaliação da aprendizagem. Interdisciplinaridade. Inovação na sala de aula. Ensino
de Geografia e contexto escolar. Conceitos fundamentais da Geografia: espaço, lugar, território, região, paisagem e
ambiente. A representação do espaço geográfico e suas leituras. Mapas, cartografia e geotecnologias. O meio natural:
movimentos terrestres, elementos de Geologia, Geomorfologia e Hidrologia. O Estado Paisagens naturais. Dinâmica
climática. Domínios Morfoclimáticos. Biomas e a degradação ambiental. Sustentabilidade Ambiental. Fontes de
Energia. Território e sociedade. Dinâmica da população. Crescimento, características e mobilidade populacional.
Diversidade cultural e étnica. Urbanização e metropolização: disparidades sócio espaciais. A estruturação do espaço,
suas características e desigualdades sócio-econômicas. Setores da economia. A produção Industrial: evolução e a
mobilidade do trabalho e do capital. O Espaço rural: estruturação e a questão agrária. O espaço da globalização. Os
blocos econômicos e as perspectivas geopolíticas atuais. A questão das fronteiras. Regionalização do espaço mundial.
Comunicações e transportes. Aspectos Geográficos do Rio Grande do Sul. Aspectos Geográficos do município de Rio
Grande.
S. DISCIPLINA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR: HISTÓRIA
O lúdico nas atividades de aprendizagem. O papel do professor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem.
História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. O contexto das relações entre a escola e
comunidade educativa. O saber ser, o saber conhecer e o saber fazer do professor. Ensino, currículo e aprendizagem:
diretrizes, concepções e práticas pedagógicas. O processo de inclusão escolar Indisciplina e fracasso escolar. Projetos
de Trabalho, Planos de Ensino. Avaliação da aprendizagem. Interdisciplinaridade. Inovação na sala de aula. PréHistória: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. História Antiga: o surgimento da civilização. Civilização Egípcia.
Civilização Hebraica. Civilização Grega. Civilização Romana. Política, sociedade e cultura no período Medieval. Modos
de produção na história da humanidade. História Moderna: A Expansão Marítima Europeia. Revolução Comercial.
Formação das Monarquias Nacionais. Mercantilismo. Conquista e Colonização da América. O Renascimento Cultural.
Reforma Religiosa. Contrarreforma. Absolutismo. Iluminismo. Independência dos EUA. Intolerância Política: impacto
das ações terroristas no mundo. Os movimentos de guerrilha. A atual política norte-americana e a luta contra o
terrorismo. História Contemporânea: A Revolução Francesa. Era Napoleônica. Revolução Industrial. Doutrinas Sociais
do século XIX. O imperialismo e Neocolonialismo do século XIX. Revolução Russa. Primeira e Segunda Guerra
Mundial. Período Entre Guerras. Guerra Fria. Desintegração do Socialismo. Conflitos no Oriente Médio. Nova Ordem
Mundial. História do Brasil: Brasil Colonial, aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais, a crise do Sistema
Colonial e o processo de independência. Brasil monárquico: Primeiro Reinado. Período Regencial. Segundo Reinado.
Brasil Republicano: República Velha. Era Vargas. República Liberal Populista. Ditadura Militar. Redemocratização.
Brasil na Atualidade. História do Rio Grande do Sul: sociedade indígena e missioneira. Período colonial, período
imperial, período republicano. Relação entre a sociedade, economia e o meio ambiente, em diferentes momentos da
História do povo do Mundo e do Brasil. A história do ensino de História no Brasil e as propostas curriculares para o
ensino de História para os anos finais do ensino fundamental: planejamento; metodologia e avaliação - marcos legais:
Lei nº 9.394/1996; Lei nº 10.639/2003; Lei nº 11.645/2008; Multieducação e Orientações Curriculares de História 2012.
África e Ásia: aspectos geográficos políticos, econômicos, cultural e religioso dos países asiáticos e africanos: da
origem à atualidade. Conflitos no mundo árabe: confronto entre palestinos e israelenses – passado e presente;
resistência e lutas pela independência das nações africanas; guerras entre as nações africanas no período pós-colonial.
Corpo teórico conceitual da História: concepções historiográficas, métodos, conceitos fundamentais, fato histórico e
noções temporais; as fontes históricas. Teorias da história e as metodologias de pesquisas, os caminhos para estudar,
ensinar e compreender a história. Conceitos de Práticas e propostas pedagógicas, relacionadas ao conteúdo de
história. História da América Espanhola: sociedade, política e religião das píeses membros: da origem à atualidade. A
Conquista do Império Asteca. A invasão de Hernán Cortés ao império de Montezuma. Cabildo, Caudilhismo,
Descobrimentos Espanhóis. Ditadura na Argentina (1966-1973). Ditadura no Chile. Encomienda. Governo ditatorial de
Hugo Chávez. Guerra do Uruguai. Guerra hispano-americana. História da Argentina. História da Bolívia. História da
Colômbia. História da Venezuela. História do Chile. História do México. História do Paraguai. História do Suriname.
História do Uruguai. Império Mexicano. Independência do México. Movimento Zapatista. Nova Amsterdã (Nova Iorque).
Revolução Bolivariana. Revolução Sandinista. Tratado de Tordesilhas. História da Rússia: aspectos geográficos,
políticos e sociais: das origens à atualidade. História da política, economia e religião de Cuba: da origem à atualidade.
História do oriente médio. A Síria na Antiguidade as Cruzadas. Conflito entre Israel e Palestina. Cruzada das Crianças.
Assessoria: IBRASP – Instituto Brasileiro de Seleção Pública.

www.ibrasp.org.br

MUNICÍPIO DE RIO GRANDE - EDITAL 02/2019

Pág. 24

Guerra Irã-Iraque. Questão da Palestina. Reino de Jerusalém Revolução Islâmica. Terceira Guerra ÁrabeIsraelense.
História do continente Asiático: da origem à atualidade. Política, economia, sociedade e rebelião dos países membros.
China Antiga. Conflitos do Cáucaso. Dinastia Ming. Dinastia Qin. Expansionismo Japonês. Guerra Boshin. Guerra do
Vietnã. História da Índia. História da Indonésia. História do Tibete. Império Chinês. Império Colonial Japonês. Indoeuropeus. Invasão japonesa da China. Invasão japonesa da União Soviética. Massacre da Praça da Paz Celestial. O
conflito e a História das Coreias: da origem à atualidade. Didática e prática do ensino de História: análise de
historiografias e diretrizes legais, metodologias e processo de formação profissional. História do Município de Rio
Grande e sua relação com a história do Brasil e do Estado do Rio grande do Sul.
T. DISCIPLINA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR: INGLÊS
O lúdico nas atividades de aprendizagem. O papel do professor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem.
História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. O contexto das relações entre a escola e
comunidade educativa. O saber ser, o saber conhecer e o saber fazer do professor. Ensino, currículo e aprendizagem:
diretrizes, concepções e práticas pedagógicas. O processo de inclusão escolar Indisciplina e fracasso escolar. Projetos
de Trabalho, Planos de Ensino. Avaliação da aprendizagem. Interdisciplinaridade. Inovação na sala de aula. Text
Comprehension: reading strategies. Discourse genres and reading. Cohesion and coherence devices. English
Phonology and Phonetics. Parts of speech and parts of a sentence. Word forms and formation. Verb forms, tenses, and
aspect. Phrasal Verbs. Phrases, clauses and sentences. Types of clauses: noun, adjective, and adverb clauses.
Conjunctions. Parallel structure. Word order. Direct and indirect Speech. Semantic features. Language variation and
change.
U. DISCIPLINA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR: PORTUGUÊS
O lúdico nas atividades de aprendizagem. O papel do professor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem.
História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. O contexto das relações entre a escola e
comunidade educativa. O saber ser, o saber conhecer e o saber fazer do professor. Ensino, currículo e aprendizagem:
diretrizes, concepções e práticas pedagógicas. O processo de inclusão escolar Indisciplina e fracasso escolar. Projetos
de Trabalho, Planos de Ensino. Avaliação da aprendizagem. Interdisciplinaridade. Inovação na sala de aula. Leitura e
compreensão de textos. Estruturação do texto: Ideias principais e secundárias. Relação entre ideias. Ideia central e
intenção comunicativa. Tipologia Textual. Gêneros Textuais. Efeitos de sentido. Figuras de Linguagem. Recursos de
argumentação. Elementos de coesão e coerência textuais. Léxico. Significação das palavras e expressões no texto.
Substituição de palavras e expressões no texto. Estrutura e formação de palavras. Fonologia: Conceito de fonemas.
Relações entre fonemas e grafias. Encontros vocálicos e consonantais. Ortografia: sistema oficial vigente. Acentuação
gráfica e acentuação tônica. Morfologia e Sintaxe. Classes de palavras: emprego e flexões. Período simples e período
composto: colocação de termos e orações no período. Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das
locuções conjuntivas e dos pronomes relativos. Termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. Relações
morfossintáticas. Orações reduzidas: classificação e expansão. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e
verbal. Paralelismo de regência. Ambiguidades. Vozes verbais e sua conversão. Sintaxe de colocação. Emprego e
valor dos modos e tempos verbais. Emprego do infinitivo. Emprego do acento indicativo de crase. Sinais de pontuação.
Literatura: conceitos básicos; gêneros literários; movimentos literários.
V. DISCIPLINA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR: MATEMÁTICA
O lúdico nas atividades de aprendizagem. O papel do professor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem.
História e concepções da Pedagogia, da Educação e da Educação Integral. O contexto das relações entre a escola e
comunidade educativa. O saber ser, o saber conhecer e o saber fazer do professor. Ensino, currículo e aprendizagem:
diretrizes, concepções e práticas pedagógicas. O processo de inclusão escolar Indisciplina e fracasso escolar. Projetos
de Trabalho, Planos de Ensino. Avaliação da aprendizagem. Interdisciplinaridade. Inovação na sala de aula. Conjuntos
e Subconjuntos: operações e problemas com conjuntos. Conjuntos Numéricos: Conjunto dos números naturais,
inteiros, racionais, irracionais e reais. Operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação
e radiciação), propriedades das operações, múltiplos e divisores, números primos, mínimo múltiplo comum, máximo
divisor comum. Razões e Proporções – grandezas direta e inversamente proporcionais, divisão em partes direta e
inversamente proporcionais, regra de três simples e composta. Sistema de Medidas: comprimento, capacidade, massa
e tempo (unidades, transformação de unidades), sistema monetário brasileiro. Funções Reais: Ideia de função,
interpretação de gráficos, domínio e imagem, função do 1º grau, função do 2º grau, função exponencial e logarítmica
– valor de máximo e mínimo de uma função do 2º grau. Calculo algébrico: Monômios e polinômios. Equações de 1º e
2º graus, equação exponencial e equação logarítmica. Sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas. Matrizes,
determinantes e sistemas lineares. Trigonometria: Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Funções circulares.
Relações, identidades e equações trigonométricas. Geometria Plana: cálculo de área e perímetro de polígonos.
Circunferência e Círculo: comprimento da circunferência, área do círculo. Relações métricas no triângulo retângulo.
Teorema de Pitágoras e suas aplicações. Geometria Analítica: distância entre dois pontos e ponto médio em
coordenadas cartesianas, equação geral e reduzida da reta; construção e interpretação gráfica; condições de
paralelismo e perpendicularismo; intersecção de retas; distância de ponto à reta e entre retas paralelas, equação normal
e reduzida da circunferência; posições relativas entre pontos, retas e circunferências. Geometria Espacial – cálculo da
área e do volume dos sólidos geométricos. Matemática Financeira: porcentagem, juros simples e compostos. Análise
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Combinatória e Probabilidade. Progressões: Sequências numéricas, progressão aritmética e geométrica. Aplicação dos
conteúdos acima listados em resolução de problemas. BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: Matemática e investigação em sala
de aula: tecendo redes cognitivas na aprendizagem / Iran Abreu Mendez – Ed. rev. e aum. – São Paulo: Editora Livraria
da Física, 2009. O Ensino da Matemática: Fundamentos Teóricos e Bases Psicopedagógicas / HUETE, J.C. Sánchez
e BRAVO, J.A. Fernández - Artmed, 2006. Ensino de matemática: pontos e contrapontos / Nilson José Machado,
Ubiratan D’Ambrosio e Valéria Amorim Arantes (org) editora: Summus – São Paulo, 2014. VAN DE WALLE, J. A.
Matemática no ensino fundamental: formação de professores e aplicação em sala de aula. 6. ed. Porto Alegre: Artmed,
2009. Jogos e mediação docente: contribuições para o ensino da matemática / Patrícia Pereira, Paulo Cézar de Faria
– 1. ed. – Curitiba: Appris, 2018.
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ANEXO I – CARGOS E ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS
Arquivista
SÍNTESE DE DEVERES: Manter a integridade dos arquivos, garantindo assim que possam se constituir em testemunho
permanente e digno de fé do passado; Tratar, selecionar e manter os arquivos em seu contexto histórico, jurídico e
administrativo, respeitando, portanto, sua proveniência, preservando a tornando assim manifestas suas interrelações
originais; Preservar a autenticidade dos documentos nos trabalhos de tratamento, conservação e pesquisa; Assegurar
permanentemente a comunicabilidade e a compreensão dos documentos; Responsabilizar-se pelo tratamento dos
documentos e justificar a maneira como o fazem; Facilitar o acesso aos arquivos ao maior número possível de usuários,
oferecendo seus serviços a todos com imparcialidade; encontrar o justo equilíbrio, no quadro da legislação em vigor,
entre o direito ao conhecimento e o respeito a vida privada; servir aos interesses de todos e evitar tirar de sua posição
vantagens para eles mesmos ou para quem quer que seja; procurar atingir o melhor nível profissional, renovando,
sistemática e continuamente, seus conhecimentos arquivísticos e compartilhando os resultados de suas pesquisas e
de sua experiência; Trabalhar em colaboração com seus colegas e os membros das profissões afins, visando
assegurar, universalmente, a conservação e a utilização do patrimônio documental. EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES:
Planejamento, organização e direção de serviços de Arquivo; Planejamento, orientação e acompanhamento do
processo documental informativo; Planejamento, orientação e direção das atividades de identificação das espécies
documentais e participação no planejamento de novos documentos e controle de multicópias; Planejamento,
organização e direção de serviços ou centros de documentação e informação constituídos de acervos arquivísticos e
mistos; Planejamento, organização e direção de serviços de microfilmagem aplicada aos arquivos; Orientação do
planejamento da automação aplicada aos arquivos; Orientação quanto À classificação, arranjo e descrição de
documentos; Orientação da avaliação e seleção de documentos para fins de preservação; Promoção de medidas
necessárias À conservação de documentos; Elaboração de pareceres e trabalhos de complexidade sobre assuntos
arquivísticos; Assessoramento aos trabalhos de pesquisa científica ou técnico-administrativa; Desenvolvimento de
estudos sobre documentos culturalmente importantes. REQUISITOS: Conforme Edital e Legislação vigente.
Bibliotecário
SINTESE DOS DEVERES: Administrar a biblioteca; organizar serviços de documentação. EXEMPLOS DE
ATRIBUIÇÕES : classificar e catalogar manuscritos, livros raros e preciosos, mapotecas, publicações oficiais e
seriadas, bibliografias e referências; demonstrar na teoria e na prática a técnica biblioteconômica em estabelecimentos
federais, estaduais e municipais; inspecionar tarefas relacionadas com recenseamento, estatística, publicação de
material bibliográfico, cadastragem e outras atividades da biblioteca; planejar os serviços, bem como difundi-los
culturalmente; organizar congressos, seminários, concursos e exposições nacionais ou estrangeiras, ou fazer-se
representar oficialmente em tais certames; participar do processo de planejamento das atividades escolares,
contribuindo, assim, para o aprimoramento da qualidade de ensino. REQUISITOS: Conforme Edital e Legislação
vigente.
Professor
De acordo com a Lei nº 5336, de 16 de setembro de 1999, são atribuições do cargo de professor (Vide Lei nº
8346/2019): I - planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano da escola e atendendo ao avanço
da tecnologia educacional; II - levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe; III - definir,
operacionalmente, os objetos do plano curricular, a nível de sua sala de aula; IV - selecionar e organizar formas de
execução e situações de experiências; V - definir e utilizar formas de avaliação condizentes com o esquema de
referências teóricas utilizados pela escola; VI - realizar sua ação cooperativamente no âmbito escolar; VII - participar
de reuniões, conselho de classe e outras; VIII - atender às solicitações da direção da escola referentes à sua ação
docente desenvolvida no âmbito escolar. REQUISITOS: Conforme Edital e Legislação vigente.
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