ERRATA I - EDITAL Nº 12, DE 13 DE MARÇO DE 2018.

Onde se lê:
ANEXO VII
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS
[...]
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PARA OS CARGOS DE NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO – E)
[...]
PEDAGOGO
Desenvolvimento de técnicas pedagógicas para elaboração, análise e avaliação do desempenho e
eficácia de programa de educação e formação. Elaboração de programas de capacitação de adulto
e pessoal técnico. Conhecimento técnico de formação de adultos e educação para as organizações;
processos de mudanças/agentes de mudança; teorias do comportamento humano. Planejamento,
elaboração de estratégias de formação, de conteúdos programáticos e de avaliação. Processos de
treinamento e desenvolvimento para o ensino-aprendizagem; Acompanhamento e avaliação de
programas de treinamento e desenvolvimento. Métodos e técnicas em treinamento e
desenvolvimento de pessoas. Legislação Educacional - LDB No 9.394/1996 e suas regulamentações
para a Educação Básica e a Educação Profissional. Lei No 10.172/2001 - Plano Nacional de
Educação. A organização curricular da escola: A organização dos contextos; A concepção integrada
do currículo; O desafio da interdisciplinaridade e de transdisciplinaridade na organização dos
conteúdos. O Planejamento do ensino: Elementos constitutivos; As sequências didáticas e as
sequências do conteúdo; O processo de construção do conhecimento na escola; A avaliação no
processo de ensino-aprendizagem; O papel do Pedagogo na organização pedagógica da prática
educativa escolar.
[...]
TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
Organização e Fundamentos da Educação Brasileira. Constituição da República Federal: Artigos nº
205 e 214. Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/1996. Plano Nacional de
Educação - Lei Federal nº 10.172/2001. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal nº
8.069/1990. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Planejamento e Avaliação no
contexto do Projeto Pedagógico. Gestão do Processo Educacional na Escola. Coordenação do
Trabalho Pedagógico da Escola. Concepções do Processo Ensino-Aprendizagem.
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