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ERRATA DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013.
A Comissão Fiscalizadora do Concurso Público do Município de MIRANGABA -Bahia torna público a RETIFICAÇÃO
DO EDITAL 01/2013 para a realização de Concurso Público para o preenchimento de cargos vagos do Quadro
Permanente de Pessoal, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do
edital supracitado.
1. Fica prorrogado o prazo de inscrição para até o dia 06/09/2013.
1.1. Fica prorrogado o prazo máximo para reimprimir o boleto bancário e pagar a taxa de inscrição em qualquer
agência bancária do território nacional, ou pela Internet via “bankline” até o dia 06 de setembro de 2013.
1.2. Os candidatos que já realizaram inscrição poderão reimprimir o boleto bancário, através do site
www.planejarconcursos.com.br e realizar o pagamento nos moldes do item anterior.
1.3. Todas as informações estão à disposição dos candidatos nos sites www.mirangaba.ba.io.org.br e
www.planejarconcursos.com.br
2. Retificar onde se lê:
4.6. INSCRIÇÃO POR INTERNET:
(H) A partir do dia 09 de setembro de 2013, o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico
www.planejarconcursos.com.br, se os dados da inscrição efetuada via Internet foram recebidos, e se o valor da inscrição foi pago. Em
caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a Planejar através do link FALE CONCOSCO para verificar o ocorrido.
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www.planejarconcursos.com.br, se os dados da inscrição efetuada via Internet foram recebidos, e se o valor da inscrição foi pago. Em
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3. Retificar onde se lê:
6.7. As provas serão realizadas no município de Mirangaba podendo ser aplicada também em cidades vizinhas, caso o número de
inscritos exceda a capacidade de alocação do município. A data provável para o dia 22 de setembro de 2013 (domingo), podendo ser
aplicado em dois turnos a depender da estrutura do município, com horário e local a serem definidos e publicados no Quadro de Avisos
da Prefeitura Municipal de Mirangaba, no Quadro de Avisos da Câmara Municipal de Mirangaba e através da Internet no endereço
eletrônico www.planejarconcursos.com.br. O candidato deverá a partir do dia 09 de setembro de 2013, obter informações
quanto ao local da prova. É de responsabilidade exclusiva do candidato à identificação correta da data, local e horário de realização das
provas. É recomendável, ainda, visitar com antecedência o local de realização da respectiva prova. Em caso de necessidade a Planejar e
a Comissão Fiscalizadora do Concurso poderá prever a possibilidade de outro local de prova em municípios vizinhos.
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4. Retificar onde se lê:
9.1.3. Das Questões:
Escolaridade
Professor – Ensino
Fundamental II
(32 questões)

Professor – Ensino Fundamental I
(32 questões)

Nível Médio
(32 questões)

Prova
Português
Matemática
Conhecimentos Gerais/Atualidades

Conhecimentos Didáticos/Pedagógicos
Português
Matemática
Conhecimentos Gerais/Atualidades
Conhecimentos Didáticos/Pedagógicos
Português
Matemática
Conhecimentos Gerais/Atualidades
Conhecimentos Específicos

Questões
08
06
06
12
08
06
06
12
08
06
06
12

Peso

Nota

3,125

100

3,125

100

3,125

100

Peso

Nota

3,125

100

3,125

100

3,125

100

deve se lê:
9.1.3. Das Questões:
Escolaridade
Professor – Ensino
Fundamental II
(32 questões)

Professor – Ensino Fundamental I
(32 questões)

Nível Médio
(32 questões)

Prova
Português
Matemática
Conhecimentos Gerais/Atualidades

Questões
08
06
06

Conhecimentos Didáticos/Pedagógicos e
Específicos.

12

Português
Matemática
Conhecimentos Gerais/Atualidades
Conhecimentos Didáticos/Pedagógicos
Português
Matemática
Conhecimentos Gerais/Atualidades
Conhecimentos Específicos

08
06
06
12
08
06
06
12

5. Deve-se Incluir:
# 1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES,
CONHECIMENTOS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS E CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA TODOS OS CARGOS DE
PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - PROFESSOR FUNDAMENTAL II.
CONTEÚDO COMUM – LINGUA PORTUGUESA: Interpretação de Textos; Ortografia; Acentuação Gráfica; Divisão Silábica; Flexão
Nominal; Tempos e Modos Verbais; Emprego de Palavras Invariáveis; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal;
Emprego da Crase, Pontuação; Semântica; Morfologia: Prefixos e Sufixos; Classes de Palavras e Mecanismo de flexão; Colocação
Pronominal. Sintaxe; Análise Sintática: Termos Essenciais, integrantes e acessórios da oração; Oração coordenada e subordina.
CONTEÚDO COMUM - MATEMÁTICA: Equação do 1.º e 2º grau; conjuntos numéricos; operações com números naturais; expressão
simples e composta; divisibilidade; múltiplos e diversos; fatoração, problemas com quatro operações, MDC e MMC; fração ordinária;
potências e raízes; grandezas proporcionais; razão; porcentagem ; juros; regra de três simples e composta; desconto; números primos;
sistema métrico decimal: (comprimento, superfície, volume, capacidade e massa); Gráficos. Potenciação, Radiciação, Função,
Quadrática e Problemas.
CONTEÚDO COMUM – CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico,
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e econômica
brasileira. Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - amplamente
veiculados, nos últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou
internet.
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CONHECIMENTOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS: Fundamentos da Educação – Sociedade, Estado e Educação: concepções e
funções. A Educação na Constituição Brasileira de 1988; Legislação Educacional Vigente; Pedagogia Progressista e suas vertentes;
Educação Inclusiva: fundamentos legais (políticas públicas e diretrizes nacionais para o atendimento especializado na educação básica);
Função Social e Política da Escola; O Processo didático pedagógico de ensinar e aprender; Planejamento de Ensino: concepções e
procedimentos relativos às etapas do planejamento; Gestão da Escola e a construção do Projeto Pedagógico; Currículo: Construção e
prática do currículo escolar; Avaliação: concepções e funções; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Planejamento. Avaliação.
Correntes pedagógicas e suas concepções de educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9394/96. Objetivos
gerais do ensino fundamental e médio. Períodos do desenvolvimento humano e seus caracteres principais.
PROFESSOR – LETRAS – LINGUA PORTUGUÊSA: I - GRAMÁTICA: Fonética - Vogais e Consoantes (Classificação); Divisão de
Silábica; Ortografia; Acentuação Gráfica; Emprego do Hífen; Estrutura e Formação das Palavras; Classe das Palavras – Emprego e
Flexão; Categorias Gramaticais Invariáveis – Classificação e Emprego; Sintaxe: Frase, Oração e Período; Termos da Oração;
Coordenação e Subordinação das Orações; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Emprego da Crase; Emprego
do “Que” e do “Se”; Pontuação; Figuras e Vícios de Linguagem. II – LITERATURA: Figura de Estilo. Gêneros Literários. Escolas
Literárias Brasileiras – Classificação, Periodicidade e Características. Produção Literária Contemporânea. III – INTERPRETAÇÃO DE
TEXTO.
PROFESSOR - HISTÓRIA: Principais civilizações da antiguidade. O Feudalismo. A idade Moderna: transição do feudalismo para o
capitalismo. O Iluminismo. A Idade Contemporânea: a Revolução Francesa como superação do Antigo regime. O capitalismo
monopolista: a colonização do Brasil e da América. Formação da sociedade brasileira. Expansão territorial. Domínio espanhol. Domínio
holandês. A extração do ouro. A Revolução industrial e o Brasil. A independência e o 1º Império. Período Regencial. O 2º Império. A
República Oligárquica. A Primeira Guerra Mundial. A Revolução de 30 e o Estado Novo. A crise mundial de 1929. A 2ª Guerra Mundial e
o Brasil. A Guerra Fria. A crise econômica mundial de 1973. A globalização e neoliberalismo no final do século. Brasil atual: economia,
sociedade, ciência, tecnologia, educação e cultura. Relações Internacionais do Brasil com o Mundo. A História como ciência: conceitos
de história. As fontes históricas. Relações da história com as demais ciências. Concepção de tempo como construção cultural e histórica.
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental - História (5ª a 8ª).
PROFESSOR - MATEMÁTICA: Conjuntos numéricos (operações e problemas). Sistema e operações com números decimais. Sistema
de medidas e transformação de medidas. Expressões numéricas (com todas as operações). Percentagem. Razão e Proporção. Regra de
três simples e composta. Juros simples. Problemas com números naturais e fracionários. Sistemas de equação. Equações do 1º e do
Ensino Médio (resoluções e problemas). Produtos Notáveis. Funções do 1º e Ensino Médio. Geometria plana (teoria de tales, Pitágoras,
triângulos, quadriláteros, circunferências, áreas). Relações métricas num triângulo. Trigonometria. Matrizes e Dominantes. Análise
combinatória. Progressões Aritméticas e Progressões Geométricas. Estatística e probabilidade.
PROFESSOR - BIOLOGIA: Aspectos metodológicos do Ensino das Ciências Biológicas. Os Seres vivos: origem e evolução biológica
dos seres vivos, contribuição do organismo: teoria e evolução celular, funcionamento da célula, a organização celular, aspectos físicos
químicos e estruturais. Reprodução celular. Classificação e características gerais dos seres vivos. Características anatômicas e
filosóficas do ser humano: aspectos básicos na organização e fisiologia dos aparelhos digestivos, circulatórios, respiratórios, excretor,
venoso, endócrino, reprodutor e locomotor. A transmissão da vida – herança biológica, a hereditariedade e o meio ambiente. Ecologia:
ecossistema, relações tróficas e biomas. O homem e a biosfera: poluição e degradação ambiental.
PROFESSOR - GEOGRAFIA: As paisagens naturais do Brasil (clima, vegetação e hidrografia); Agricultura brasileira: (as relações de
trabalho no campo; a estrutura fundiária; o MST); A urbanização brasileira: (urbanização e modernização agrícola; rede urbana
brasileira); Os problemas sociais dos grandes centros urbanos; A população brasileira: (os movimentos internos; a migração para o
Brasil; o crescimento vegetativo da população brasileira); A industrialização brasileira: (o governo Getúlio Vargas e a Segunda Guerra
Mundial; o governo JK; a distribuição espacial da industria brasileira; os incentivos fiscais no NE e no Centro-Oeste); A produção de
energia no Brasil: (o consumo de energia no Brasil; o petróleo e o (álcool)); Bahia: (clima, vegetação e hidrografia; a agropecuária
baiana); Mirangaba: (clima; vegetação; atividades econômicas); O subdesenvolvimento; A geopolítica do pós-guerra: (a bipolaridade; a
hegemonia da Guerra Fria); A Nova Ordem Mundial: (a nova ordem multipolar); A globalização; A Produção agropecuária: (os sistemas
agrícolas; a agricultura itinerante de subsistência e a roça; o plantation; a agropecuária em países desenvolvidos e subdesenvolvidos); A
dinâmica populacional: (o crescimento populacional ou demográfico; os movimentos populacionais); Estrutura da população: (pirâmide
etária); Teorias demográficas; Impactos ambientais em ecossistemas naturais e em ecossistemas agrícolas; Impactos ambientais em
sistemas urbanos; Cartografia: (escala; coordenada geográfica; fuso horário); As grandes paisagens do Globo Terrestre (regiões:
temperadas, tropicais,polares e desérticas).
PROFESSOR - LETRAS COM INGLÊS: Princípios metodológicos do Ensino da língua Inglesa. Leitura e interpretação de textos
autênticos da língua inglesa tais como: jornalísticos e literários; Estrutura e Formação de Palavras: processos de derivação e composição
de vocábulos; Antônimos, sinônimos, falsos cognatos; Aspectos morfo-sináticos; Substantivos (caso, número, gênero, concordância);
Pronomes (classificação, uso, concordância); Adjetivos (classificação, concordância, posição, flexão); Advérbios (classificação, uso,
posição na sentença); Conjunções (classificação, uso); Verbos (modo, aspecto, tempos, vozes); Preposições (uso, classificação,
combinações nominais e verbais); Discurso direto e indireto; Sintaxe da sentença simples e complexa.
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6. Deve-se Excluir:
* * * *

Cód

Função/Cargos

-1-2-3-

A N E X O

Localidade

Vagas

Professor – Ensino Fundamental II

Sede

05

Professor – Ensino Fundamental II

Nuguaçú

01

Professor – Ensino Fundamental II

Canabrava

03

I I

* * * *

Escolaridade
Graduação de licenciatura
plena.

Carga
Horária
20 horas

Salário
Base R$
841,58

TAXA
(R$)
75,00

20 horas

841,58

75,00

20 horas

841,58

75,00

7. Deve-se Incluir:
Cód

Função/Cargos

- 201 -

- 205 -

Professor – Ensino Fundamental II
- Letras
Professor – Ensino Fundamental II
– História
Professor – Ensino Fundamental II
– Matemática
Professor – Ensino Fundamental II
– Biologia
Professor – Ensino Fundamental II
– Geografia

- 301 -

Professor – Ensino Fundamental II
– Letras

- 401 -

Professor – Ensino Fundamental II
– Letras
Professor – Ensino Fundamental II
– Inglês
Professor – Ensino Fundamental II
– Matemática

- 202 - 203 - 204 -

- 401 - 401 -

Localidade

Vagas

Sede

01

Sede

01

Sede

01

Sede

01

Sede

01

Nuguaçú

01

Canabrava

01

Canabrava

01

Canabrava

01

Escolaridade
Graduação de licenciatura
plena em Letras
Graduação de licenciatura
plena em História
Graduação de licenciatura
plena em Matemática
Graduação de licenciatura
plena em Biologia
Graduação de licenciatura
plena em Geografia

Carga
Horária

Salário
Base R$

TAXA
(R$)

20 horas

841,58

75,00

Graduação de licenciatura
plena em Letras
Graduação de licenciatura
plena em Letras
Graduação de licenciatura
plena em Inglês
Graduação de licenciatura
plena em Matemática

Este edital entra em vigor a partir de sua publicação.
E, para dar ciência a todos, faz baixar o presente edital, que será afixado no lugar público de costume de publicação
dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Mirangaba.
Mirangaba, 28 de agosto de 2013.

DIRCEU MENDES RIBEIROS
Prefeito Municipal

