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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2015  

  
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA CAMPINA – ESTADO DE SÃO PAULO através 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO da ciência aos interessados de que se 
encontram abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO destinado ao provimento 
de vagas a serem preenchidas por prazo determinado, de acordo com o item 2 e com o 
surgimento das necessidades do MUNICÍPIO durante o prazo de validade do Processo 
Seletivo, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, Lei Orgânica do 
Município; e demais legislações pertinentes, regidas pelo regime jurídico aplicável.  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 
1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital e executado pela Dux Concursos.  
 
1.2. O Processo Seletivo compreenderá: prova escrita de conhecimentos gerais, de caráter 
classificatório e eliminatório, conforme os cargos descritos no anexo II. 
 
1.3. Após a homologação do resultado do Processo Seletivo e por ordem de classificação, 
a convocação será realizada através de divulgação feita pela imprensa local e no oficial do 
Município, www.novacampina.sp.gov.br para os procedimentos necessários à nomeação, 
conforme o estabelecido no item 11 deste edital e de acordo com a necessidade e 
conveniência do Município. 
 
1.4. É de responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos/publicações do 
Processo Seletivo  no órgão de Imprensa Oficial do Município e/ou no endereço eletrônico 
www.duxconcursos.com.br. 
 
1.5. Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados 
ao Serviço de Atendimento ao Candidato – candidato@duxconcursos.com.br. 
 
1.6. Para melhor atendimento aos candidatos os comunicados/ dúvidas, deverão ser 
enviados somente por e-mail, de segunda a sexta-feira das 09h00min as 16h00min 
(horário de Brasília). 
 
1.7. As divulgações necessárias previstas no calendário do Processo Seletivo serão 
divulgadas a partir das 17:00 horas do dia agendado Ex: local da prova, gabarito, resultado 
final, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.novacampina.sp.gov.br/
http://www.duxconcursos.com.br/
mailto:candidato@duxconcursos.com.br
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2. DOS CARGOS E DOS PRÉ-REQUISITOS 

 
FUNÇÃO 

 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCOLARIDADE 

 
VAGAS 

 
PROVA 

 
VALOR DE 
INSCRIÇÃO 

 
REMUNERAÇÃO 

 
Professor PEB II 

Artes 02 h/s 

 

Licenciatura Plena 

com Habilitação 

Específica em 

Artes. 

CR* 

 
 

Prova 
Escrita 

 
 
 

R$ 30,00 

R$ 11,87 h/a 

Professor PEB II  
Ciências 

03 h/s 

 
Licenciatura Plena 

com Habilitação 
Específica em 

Ciências. 

CR* 

 
Prova 
Escrita 

 
R$ 30,00 

R$ 11,87 h/a 

Professor PEB II 
Educação Física 

02 h/s 

 
Licenciatura Plena 

com Habilitação 
Específica e 

Registro no CREF. 

CR* 

 
Prova 
Escrita 

 
R$ 30,00 

R$ 11,87 h/a 

Professor PEB II  
Geografia 

03 h/s 

 
Licenciatura Plena 

com Habilitação 
Específica em 

Geografia. 

CR* 

 
Prova 
Escrita 

 
R$ 30,00 

R$ 11,87 h/a 

Professor PEB II 
História 

03 h/s 

 
Licenciatura Plena 

com Habilitação 
Específica em 

História. 

CR* 

 
 

Prova 
Escrita 

 

 
 

R$ 30,00 
 

R$ 11,87 h/a 

Professor PEB II 
Informática 

02 h/s 

Licenciatura Plena 
com Habilitação 

Específica e Curso 
de Informática com 
duração mínima de 
180 (cento e oitenta 

horas). 

CR* 

 
 

Prova 
Escrita 

 
 

 
 
 

R$ 30,00 
 
 

R$ 11,87 h/a 

Professor PEB II 
Inglês 

02 h/s 

 
Licenciatura Plena 

em Letras com 
Habilitação 

Específica em 
Inglês. 

CR* 

 
Prova 
Escrita 

 
R$ 30,00 

R$ 11,87 h/a 

Professor PEB II  
Matemática 

06 h/s 

 
Licenciatura Plena 

com Habilitação 
Específica 

em Matemática. 

CR* 

 
Prova 
Escrita 

 
R$ 30,00 

R$ 11,87 h/a 

Professor PEB II  
Português 

06 h/s 

 
Licenciatura Plena 

com Habilitação 
Específica em 

Letras. 

CR* 

 
Prova 
Escrita 

 
R$ 30,00 

R$ 11,87 h/a 
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FUNÇÃO 

 
CARGA 

HORÁRIA 
ESCOLARIDADE 

 
VAGAS 

 
PROVA 

 
VALOR DE 
INSCRIÇÃO 

 
REMUNERAÇÃO 

PEB I 
Professor 
Infantil e 
Ensino 

Fundamental 
do 1º ao 5º ano 

30 horas 

semanais 

Licenciatura 
Plena em 

Pedagogia com 
Habilitação 

Específica para 
séries iniciais 

do Ensino 
Fundamental, 

Normal 
Superior ou 
Nível Médio 

com 
habilitação no 

Magistério. 
 

CR* 

 
 
 
 
 

Prova 
Escrita 

 
 
 
 
 
 

R$ 30,00 
R$ 1.568,32 

PEB I 
Professor 
Auxiliar 

30 horas 

semanais 

Licenciatura 
Plena em 

Pedagogia com 
Habilitação 

Específica para 
séries iniciais 

do Ensino 
Fundamental, 

Normal 
Superior ou 
Nível Médio 

com 
habilitação no 

Magistério. 
 

CR* 

 
 
 
 
 

Prova 
Escrita 

 
 
 
 
 
 

R$ 30,00 
R$ 1.438,50 

 
 

2.1. Os tipos de provas e quantitativo de questões estão especificados no anexo II.  
 
2.2. O conteúdo de estudo se encontra no anexo III.  
 
3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento, não 
cabendo recurso sobre eventuais erros cometidos pelo candidato no ato da inscrição.  
 
3.1.1. É vedada a inscrição condicional ou por correspondência. 
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3.2. A inscrição deverá ser efetuada através do site www.duxconcursos.com.br, do dia 08 
de abril de 2015 até 06 de maio de 2015. 
 
3.3. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá recolher o valor de 
inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidas 
para o Processo Seletivo, pois a taxa, uma vez paga, só será restituída em caso de 
revogação ou anulação plena do Processo Seletivo.  
 

a) Conhecer, atender e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 
 
      b) Acompanhar datas das provas, horários e possíveis retificações do Edital. 
 
3.4. O candidato poderá se inscrever em apenas um cargo por período, caso efetue a 
inscrição para mais de um cargo, prevalecerá à inscrição mais recente. 
 
3.5. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o 
candidato que na forma do Decreto nº. 6.593/2008 estiver inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal – Cad. Único – e for membro de família de baixa 
renda. 
 
3.5.1. A partir de 12/05/2015, o candidato deverá consultar, via internet, a confirmação da 
inscrição bem como o local estipulado para sua avaliação, conferindo corretamente seus 
dados cadastrais. 
 
3.5.2. O candidato que efetuou o pagamento e não constar o nome na relação de 
homologação das inscrições, deverá entrar em contato imediato com a Dux Concursos, 
solicitando revisão do processo de inscrição, encaminhando o comprovante de pagamento 
até o dia 14/05/2015, através do e-mail candidato@duxconcursos.com.br. 
 
3.6. Candidatos que necessitarem de condições especiais para realização da prova, 
deverão informá-las no momento da inscrição, para que a banca examinadora possa 
verificar sua pertinência. Caso não o façam, perderão o direito de exigir tais condições. 
 
3.6.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova 
deverá levar um acompanhante, o qual ficará em sala reservada e será responsável pela 
guarda da criança. 
 
 3.6.1.1. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
 
4. DAS VAGAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
4.1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretenderem fazer uso das prerrogativas 

que lhes são facultadas no inciso VII, do art. 37 da Constituição Federal e na lei 7.853/89, 

é assegurado o direito de inscrição para os cargos disponíveis no presente edital, cujas 

atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.   

http://www.duxconcursos.com.br/
mailto:candidato@duxconcursos.com.br
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4.2. O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, 

concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de cinco por cento 

(5%) em face da classificação obtida.  

4.3. Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número 

fracionado igual ou superior a 0,5 (zero vírgula cinco), este deverá ser elevado até o 

primeiro número inteiro subsequente. 

4.4. O candidato deverá declarar no ato da inscrição ser pessoa com deficiência, 

especificando-a em local apropriado na ficha de inscrição; 

4.5. A pessoa com deficiência poderá requerer atendimento especial que necessitar para 

realização da prova no ato da inscrição;  

4.6. A pessoa com deficiência deverá entregar no ato de sua inscrição através de e-mail 

candidato@duxconcursos.com.br, uma cópia de laudo médico, emitido nos últimos seis 

meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 

código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), indicando a 

provável causa da deficiência, sob pena de indeferimento da inscrição.  

4.8. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, desde que 

façam o pedido expressamente junto à organizadora do Processo Seletivo.  

4.9. A pessoa com deficiência que não realizar a inscrição conforme instrução constante 

neste item não poderá posteriormente impetrar recurso em favor de sua condição. 

4.10. Detectada a falsidade nas declarações o candidato será eliminado do Processo 
Seletivo, com anulação de todos os atos e efeitos já produzidos, conforme previsto no Art. 
5º da Lei Estadual nº 14.274/03. 
 
5. DA ETAPA - PROVA ESCRITA  

 
5.1. A prova escrita será realizada no dia e 17/05/2015, com início e término de acordo 
com o especificado no anexo I (horário de Brasília), no Município de Nova Campina - SP, 
no local divulgado através do site www.duxconcursos.com.br. 
 
5.2. A prova conterá questões objetivas em nível e quantidade conforme exposto no anexo 
II.  Cada questão será composta de cinco assertivas, das quais apenas uma será correta. 
 
5.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 
realização das provas e o comparecimento no horário determinado.  
 
5.3.1. Para os candidatos que farão as provas do Processo Seletivo no período da manhã 
os portões serão abertos às 8 horas, sendo que às 8 horas e 45 minutos os portões serão 
fechados. Para os candidatos que farão as provas do Processo Seletivo no período da 

mailto:candidato@duxconcursos.com.br
http://www.duxconcursos.com.br/
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tarde os portões serão abertos às 13 horas, sendo que às 13 horas e 45 minutos os 
portões serão fechados. Nenhum candidato poderá adentrar o local das provas depois dos 
portões fechados. As provas da manhã terão início às 09 horas, com duração de 03 (três) 
horas e as provas da tarde terão início às 14 horas, com duração de 03(três) horas.    
 
5.3.3. Para ter acesso ao local de provas, o candidato deverá obedecer rigorosamente o 
horário informado no item acima e apresentar-se munido de carteira de identidade 
(documento original) e comprovante de inscrição (boleto devidamente quitado). Poderão 
ser usados como documento de identificação também a Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia), na forma da Lei n.º 
9.053/97.  
 
5.3.4. Será desclassificado automaticamente o candidato que deixar de assinar a folha de 
presença, o gabarito oficial e também não preencher o gabarito de acordo com as 
instruções da folha de rosto que consta no caderno de questões. 
 
5.3.5. Para a realização das provas, o candidato deverá trazer caneta esferográfica com 
tinta azul ou preta, lápis e borracha. Não será permitido o uso de nenhum outro material 
durante a realização da prova.  
 
5.3.6. O preenchimento do gabarito oficial deve ser obrigatoriamente feito a tinta (caneta 
preta ou azul). Não serão aceitas rasuras ou preenchimentos a lápis. 
 
5.3.7. O candidato só poderá retirar-se do local de provas, depois de transcorrida uma hora 
do início das provas.  
 
5.3.8. Durante a realização das provas não serão permitidos, sob nenhuma condição, com 
pena de exclusão do Processo Seletivo: 
 
a) Consultas, de nenhuma espécie.  
b) Atitudes de desacato, desrespeito ou descortesia com qualquer dos coordenadores, 
participantes, examinadores, executores ou autoridades presentes. 
c) Ausência da sala, pelo candidato, sem a devida autorização do fiscal de sala e 
acompanhamento do fiscal de corredor. 
d) Uso de qualquer material eletrônico de cálculo ou de comunicação. (celulares, tablets, 
calculadoras, etc.). 
e) Perturbação à ordem dos trabalhos. 
f) O candidato, que após adentrar o recinto da prova causar tumulto de qualquer espécie, 
será imediatamente desclassificado e retirado do local. 
g) Ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Gabarito Oficial, Caderno 
de Questões ou materiais não permitidos. 
h) Não devolver integralmente o material recebido. 
 
5.3.9. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo preenchimento correto do 
cartão-resposta e sua integridade; não haverá substituição do cartão-resposta, a não ser 
em caso de defeito em sua impressão.  
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5.3.10. Não haverá segunda chamada para as provas. A ausência do candidato, por 
qualquer motivo, inclusive doença ou atraso, implicará na sua eliminação do Processo 
Seletivo.  
 
5.3.11. O candidato que necessitar do caderno de questões deverá solicitá-lo mediante 
requerimento protocolado no setor competente da Prefeitura Municipal, dentro do prazo 
previsto em edital para a devida interposição de recurso conforme modelo no anexo IV. 
 
5.4. Bancas Especiais 
 
5.4.1. Candidatos portadores de necessidades especiais, gestantes, lactantes, 
acidentados, entre outros casos, que impeçam a realização da prova em condições 
normais, deverão informar essa condição na ficha de inscrição, comprovar a necessidade, 
via atestado médico, e entrar em contato com a banca examinadora para estabelecer a 
melhor forma de atendimento.  
 
5.4.2. Situações emergenciais ou acidentais deverão ser comunicadas imediatamente à 
banca examinadora visando o atendimento adequado.  
 
5.4.2.1. Não serão aplicadas em hipótese nenhuma prova em locais diferentes do 
anunciado no Edital de Convocação. 
 
5.4.3. As bancas especiais somente serão disponibilizadas nos locais (edificações) onde 
estiverem sendo aplicadas as provas. 
 
5.5. Do julgamento das provas escritas e do resultado.   
 
5.5.1. Será atribuída nota 0 (zero) à questão não respondida ou respondida com emendas 
e/ou rasuras e/ou em duplicidade no cartão-resposta.  
 
5.5.2. Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a 
todos os candidatos presentes às provas, independentemente da formulação de recursos, 
desde que o candidato tenha atribuído alguma resposta para ela.  
 
5.5.3. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 
40% (quarenta por cento) no total de 40 questões. 
 
6. EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS  
 
6.1.. Os candidatos convocados para os exames pré-admissionais, deverão comparecer no 
dia, horário e endereços estabelecidos pela Prefeitura munida do documento de identidade 
original e dos exames de saúde.  
 
6.2. O candidato passará por exames pré-admissionais realizados pelo Médico do trabalho, 
indicado pelo Município de Nova Campina.   
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6.3. O candidato será considerado apto ou inapto ao exercício do cargo no exame pré-
admissional.  
 
6.4. A decisão Médica será terminativa. 
 
6.5. O exame médico possui caráter eliminatório e por ele deverão passar os candidatos 
melhores classificados no Processo Seletivo, somente quando forem convocados para 
possível admissão e depois de comprovarem os requisitos estabelecidos no item 12 deste 
edital.  
 
6.6. Os candidatos melhor classificados serão nomeados, conforme número de vagas 
constante no edital, se após exame médico forem considerados aptos para exercer as 
atividades que o cargo pleiteado requer. 

 
7. DA CLASSIFICAÇÃO. 
 
7.1. Não serão prestadas por telefone informações relativas ao resultado do Processo 
Seletivo. 

 
7.1.1. A classificação dos concursados será em ordem decrescente, de acordo com a nota 
final. 
 
7.2.  A publicação do resultado Final do Processo Seletivo será divulgada no dia 03 de  
junho de 2015, no mural da Prefeitura Municipal, e nos sites  www.duxconcursos.com.br,  
www.novacampina.sp.gov.br. 
 
7.3. A nota dos candidatos habilitados no Processo Seletivo público será composta da 
seguinte forma: 
 
a) Todas as questões possuem o mesmo valor que é igual a 2,5. 
 
*CG x 2,5 + CE x 2,5 *Obs.: (CG Conhecimentos Gerais / CE Conhecimentos Específicos)  
 
8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
8.1. Na hipótese de igualdade na classificação, terá preferência, sucessivamente, o 
candidato:  
 
a) Obtiver o maior número de acertos em questões de Conhecimentos Específicos. 
 
b) Obtiver o maior número de acertos em questões de Português. 
 
c) Maior idade (ano, mês, dia);  
 
d) Persistindo o empate, o critério a ser utilizado será o de sorteio.  

http://www.duxconcursos.com.br/
http://www.novacampina.sp.gov.br/
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9. DOS RECURSOS 
 
9.1. É facultada a interposição de recursos referentes aos resultados da prova escrita e 
resultado final, através de documento dirigido à Banca Examinadora, entregue no setor de 
protocolo responsável no prazo de 02 dias uteis a contar da publicação do resultado. Não 
serão aceitos recursos por fac-símile, telegrama, internet ou por outro meio do gênero.  
 
9.2 A banca examinadora será formada por 03 funcionários qualificados, a serem 
designados por meio de documentos oficiais pela Dux Concursos, para coordenação e 
realização do Processo Seletivo. Uma Comissão Municipal, nomeada através de ato Oficial 
do Município, fará o acompanhamento e fiscalização das etapas do Processo Seletivo. 
 
9.3. No documento do recurso deverá constar o nome do candidato, número de inscrição, 
número do documento de identidade, cargo pretendido e endereço para correspondência 
conforme modelo ( anexo IV). 
 
9.4. Será negada resposta ao recurso que não se apresentar em termos convenientes, 
ofensivo e devidamente fundamentado, ou recursos interpostos fora do prazo estipulado 
pelo presente edital.  
 
9.5. A banca examinadora só poderá propor alteração da nota, anteriormente atribuída, se 
ficar evidenciado que houve erro na correção ou na aplicação do critério de julgamento da 
prova, mediante parecer fundamentado. 
 
9.6. Os resultados dos julgamentos dos recursos interpostos serão divulgados através de 
publicação no site www.duxconcursos.com.br  
 
9.7. Somente será admitido um único recurso com a mesma causa de pedir, por candidato.  
 
9.8. O recurso interposto por procurador só será aceito se estiver acompanhado do 
respectivo instrumento de mandato, com firma reconhecida e cópia reprográfica do 
documento de identidade do procurador. 
 
10. DO APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS 

 
10.1. A contratação estudante está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: 
 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ser estrangeiro com igualdade de direitos.  
 
b) Encontrar-se no pleno exercício dos direitos civis e políticos e quite com obrigações 
militares e eleitorais.  
 
c) Apresentar os documentos comprobatórios dos pré-requisitos exigidos para o cargo 
quanto à escolaridade e habilitação, conforme exposto no Item 2 e conforme declarado na 
ficha de inscrição.  
 

http://www.duxconcursos.com.br/
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d) Ter idade mínima de 18 anos comprovada até a data da admissão. 
 
e) Estar disponível para trabalhar de acordo com a jornada semanal especificada no Item 2 
deste edital. 
 
10.2.  Os documentos comprobatórios para os cargos que exigem escolaridade completa – 
diplomas registrados ou certificados acompanhados de histórico escolar – devem referir-se 
a cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), 
Conselho Nacional de Educação (CNE) ou Conselho Estadual de Educação (CEE).  
 
10.3. Serão aceitos também declarações ou atestados de conclusão de curso em que 
constem as disciplinas cursadas, frequência, avaliação e carga horária, emitidas em papel 
com timbre e carimbo do estabelecimento de ensino e devidamente assinados pela 
autoridade competente, e acompanhados do histórico escolar.  
 
10.4. Os documentos devem ser apresentados pelo candidato no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da data do recebimento da convocação enviada pela Prefeitura Municipal.  
 
11. DO APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS HABILITADOS  
 
11.1 Os candidatos serão aproveitados de acordo com a classificação final do Processo 
Seletivo, ressalvado o atendimento legal de: 5% para portadores de necessidades 
especiais dentre os quais deverão ser chamados aqueles com melhor colocação no quadro 
de classificação até o limite dos percentuais acima.  
 
11.2. Os candidatos serão nomeados e tomarão posse nos termos da legislação Municipal 
de NOVA CAMPINA – Estado de São Paulo e demais cominações pertinentes.  
 
11.3.  Se durante o prazo de validade do Processo Seletivo, surgirem novas vagas para os 
cargos expressos no Item 2 deste edital, os candidatos habilitados e ainda não 
aproveitados serão convocados pela ordem de classificação final para os procedimentos 
expressos nos subitens do item 10 e do item 11 e provimento das novas vagas.  
 
11.4. O candidato classificado será convocado pelo órgão de imprensa oficial do Município 
e por correspondência com aviso de recebimento. O candidato terá 10 (dez) dias para 
comparecer à Prefeitura Municipal. Expirado o prazo, o candidato será desclassificado do 

Processo Seletivo. 
 
12. DO PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO   
 
12.1 O Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, a contar da publicação da 
homologação, prorrogável uma única vez, por igual período, conforme interesse e 
conveniência da Prefeitura Municipal, ou antes, desse prazo, se todos os candidatos 
classificados tiverem sido aproveitados. 
 
13. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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13.1. É direito da Prefeitura Municipal, a qualquer tempo: 
 
a) Eliminar do Processo Seletivo ou do cadastro o candidato que não atenda aos requisitos 
do cargo e/ou às exigências legais para admissão ou às condições estabelecidas neste 
edital. 
 
b) Anular a inscrição, a prova ou a admissão do candidato quando verificadas falsidades 
de declaração ou irregularidades nas provas ou documentos, sem prejuízo das sanções 
criminais cabíveis.  
 
c) Cancelar o Processo Seletivo, mesmo com datas pré-fixadas e já divulgadas, em caso 
de determinações legais, conveniência técnica administrativa ou motivo de força maior 
(calamidades públicas, etc.).  
 
13.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a 
aceitação tácita das condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas 
neste edital e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar 
desconhecimento.  
 
13.3. O candidato deverá manter atualizado seu endereço junto à Prefeitura Municipal de 
Nova Campina, enquanto perdurar a validade do Processo Seletivo. 
 
13.4. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumadas as providências ou eventos que lhes disserem 
respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, 
circunstância que será mencionada em edital ou aviso publicado.  
 
13.5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os editais, comunicados e 
demais publicações referentes a este Processo Seletivo. 
 
13.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo. 
 
13.7. Ao candidato possuidor de cargo público, a sua contratação com acumulação de 
cargo ficará sujeita à condição de admissibilidade prevista no artigo 37, inciso XVI, da 
Constituição Federal.   
 
13.8. O endereço da Prefeitura de Nova Campina é Av. Luiz Pastore, 240 - Centro - Nova 
Campina/SP, CEP: 18435-000. 
 
13.9. Apoio ao candidato: dux@duxconcursos.com.br e candidato@duxconcursos.com.br . 
 
13.10. Sites: www.novacampina.sp.gov.br e www.duxconcursos.com.br . 
 
 
 

mailto:dux@duxconcursos.com.br
mailto:candidato@duxconcursos.com.br
http://www.novacampina.sp.gov.br/
http://www.duxconcursos.com.br/
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     ANEXO I – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO   
 

 
EVENTO 

 

 
DATA 

 
Publicação do Edital 

 
08/04/2015 

 
Período de Inscrições 

 
08/04/2015 à 06/05/2015  

 
Homologação dos inscritos 

 
12/05/2015 

 
Verificação das inscrições e identificação do local 

de provas 
 

12/05/2015  

 
Prova Escrita  

 
 17/05/2015  

 
Disponibilização do Gabarito 

 
18/05/2015 

 
Recebimento de Recurso / Gabarito 

 
19/05/2015 e 20/05/2015 

 
Resultado Prova Escrita 

 
27/05/2015 

 
Recurso resultado Prova Escrita  

 
28/05/2015 e 29/05/2015 

 
Resultado Final  

 
03/06/2015 

 
Homologação 

 
10/06/2015 
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ANEXO II – TIPOS DE PROVA E QUESTÕES: 
 

 

Função 

 

Língua 

 Portuguesa 

 

Informática 

  

Conhecimentos 
Específicos 

 

Total de Questões 

 
Professor PEB II  

Artes 

 

15 

 

10 

 

15 

 

40 

Professor PEB II  
Ciências 

 

15 

 

10 

 

15 

 

40 

Professor PEB II  
Educação Física 

 

15 

 

10 

 

15 

 

40 

Professor PEB II 
Geografia 

 

15 

 

10 

 

15 

 

40 

Professor PEB II  
História 

 

15 

 

10 

 

15 

 

40 

Professor PEB II  
Informática  

 

15 

 

-- 

 

25 

 

40 

Professor PEB II  
Inglês 

 

15 

 

10 

 

15 

 

40 

Professor PEB II  
Matemática 

 

15 

 

10 

 

15 

 

40 

Professor PEB II  
Português 

 

-- 

 

15 

 

25 

 

40 

PEB I 
Professor de 

Educação 
Infantil e de 

Ensino 
Fundamental do 

1 º ao 5º ano 

 

15 

 

10 

 

 

15 

 

40 

PEB I 
Professor 
Auxiliar 

 

15 

 

10 

 

15 

 

40 
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ANEXO III - CONTEÚDO DE ESTUDO 
 
PROFESSOR PEB II  ARTES 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Parâmetros Curriculares Nacionais - 5ª a 8ª série - Vol. 7 - 
Artes. Temas Transversais: Ética, Meio Ambiente, Educação Sexual, Pluralidade Cultural, Saúde, 
Trabalho e Consumo (acessíveis através do site www.portal.mec.gov.br). Artes Cênicas: história 
das artes cênicas; teoria e prática; teatro e jogo. Artes Plásticas: história geral das artes; história e 
ensino das artes no Brasil; teoria da arte: arte como produção, conhecimento e expressão; a obra 
de arte e sua recepção; artes visuais: elementos de visualidade e suas relações; comunicação na 
contemporaneidade. Música: aspectos históricos da música ocidental; elementos estruturais da 
linguagem musical; tendências educacionais quanto ao ensino da música, na sala de aula; visão 
interdisciplinar do conhecimento musical. Dança: história da dança; papel da dança na educação; 
estrutura e funcionamento do corpo para a dança; proposta triangular: fazer, apreciar, 
contextualizar. As danças como manifestações culturais. Conhecimentos gerais sobre produção 
artística: principais obras, artistas e movimentos das artes plásticas, dança, teatro, cinema, música. 
LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/20/12/1996, PNE – Plano Nacional de 
Educação – 10.172 de 2001, Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I, ECA – 
Estatuto da Criança e do Adolescente – 8.069 de 1990, MEC – Brasília. Parâmetros Curriculares 
Nacionais, Vol. 1 e Vol. 10 (10.1,10.2,10.3,10.4,10.5).  Bibliografia sugerida: Aprendendo Arte 
(César Coll, Ana Teberosky); A História da Arte (E.H. Gombrich);Poetizar, fruir e conhecer arte 
(Miriam Celeste Martins, Gisa Picosque, M. Terezinha Telles Guerra); Uma breve história da 
música (Roy Bennett). 
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de proteção e 
segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. Sistema Operacional Windows: 
Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook; Microsoft Office; Editor de Texto (Word), Planilha de 
Cálculos (Excel). 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos básicos 
da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); adequação das 
variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal e sentido figurado; 
classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das conjunções; conhecimento 
gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral da frase e sua análise: orações, 
períodos e funções sintáticas. 
 
PROFESSOR PEB II CIÊNCIAS 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Os Parâmetros Curriculares Nacionais; Objetivos Gerais do 
Ensino Fundamental; Conteúdos; Orientações Didáticas; Autonomia; Diversidade; Interação e 
cooperação; Disponibilidade para a aprendizagem; Organização do tempo; Organização do 
espaço; Seleção de material; Os métodos de ensino. Avaliação Escolar. Educação Inclusiva. Jogos 
e Brincadeiras. Planejamento Escolar. Didática. Disciplina e indisciplina na Escola. Psicologia da 
Educação. Ética no Trabalho Docente. Planejamento Escolar. Didática. Os objetivos sócio-
pedagógicos. Os conteúdos escolares. Os princípios didáticos. Os métodos de ensino 
aprendizagem. As formas organizadas do ensino. Aplicação de técnicas e recursos. Controle e 
avaliação da aprendizagem. Educação Inclusiva. O conhecimento científico: evolução histórica. 
Ensino de Ciências: evolução e contextualização na sociedade brasileira; o ensino de Ciências e as 
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questões sociais: ambiente, saúde, orientação sexual, ética e pluralidade cultural. Relação entre os 
seres vivos e o ambiente: o homem e a sua ação sobre o ambiente; princípios básicos que regem 
as funções vitais dos seres vivos; relação entre estruturas e funções dos sistemas e suas 
adaptações ao meio; caracterização dos grandes grupos animais e vegetais. Citologia. 
Embriologia. Histologia. Organização e diversidade dos seres vivos. Fisiologia Vegetal. Fisiologia 
Animal. Genética. Evolução. Ecologia. O corpo humano como um todo em equilíbrio: saúde e 
orientação sexual, desequilíbrios: endemias, drogas, desnutrição. Continuidade das espécies: 
evolução; reprodução, hereditariedade. Fundamentos teóricos da Química: conceitos, leis, relações 
e princípios básicos; interações e transformações químicas. Fundamentos teóricos da Física: 
conceitos, leis, relações e princípios básicos. LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 9.394/20/12/1996, PNE – Plano Nacional de Educação – 10.172 de 2001, Constituição 
Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I, ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – 8.069 
de 1990, MEC – Brasília. Parâmetros Curriculares Nacionais, Vol. 1 e Vol. 10 
(10.1,10.2,10.3,10.4,10.5).  Sugestão de bibliografia e sites para estudo do conteúdo: Ministério 
da Educação (www.portal.mec.gov.br): Parâmetros Curriculares Nacionais. 5ª a 8ª série. Volume 4 
(Ciências Naturais); Temas Transversais: Ética, Meio Ambiente, Educação Sexual, Pluralidade 
Cultural e Saúde. Didática (José Carlos Libâneo); Avaliação da Aprendizagem Escolar (Cipriano C. 
Luckesi); Como desenvolver competências em sala de aula (Celso Antunes); Dez novas 
competências para ensinar (Philippe Perrenoud). Indisciplina na Escola – Alternativas Teóricas e 
Práticas (Julio Groppa Aquino); Os sete saberes necessários à Educação do Futuro (Edgard 
Morin). Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC - 
acessível através do site: www.portal.mec.gov.br). Biologia (Demétrio Gowdak, Neide S. de Mattos 
– FTD Editora); Física Completa (Regina Bonjorno e outros – FTD Editora); Química Completa 
(Marcos Araújo – FTD). Legislação: Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei federal 8.069/1990). 
Decreto Federal nº 7.611/11 - Dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional 
especializado (acessível através do site www.presidencia.gov.br/legislacao). 
 

INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. Sistema 
Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook; Microsoft Office; 
Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. 
 
PROFESSOR PEB II  EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Parâmetros Curriculares Nacionais - 5ª a 8ª série - Vol. 8 - 
Educação Física. Temas Transversais: Ética, Meio Ambiente, Educação Sexual, Pluralidade 
Cultural, Saúde, Trabalho e Consumo (acessíveis através do site www.portal.mec.gov.br). 
Conhecimentos de técnicas e regras de jogos e desportos. Jogos recreativos. Dimensões históricas 
da Educação Física. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação e ao 
Esporte: lazer e as interfaces com a Educação Física, esporte, mídia e os desdobramentos na 
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Educação Física; as questões de gênero e o sexismo aplicados à Educação Física; corpo, 
sociedade e a construção da cultura corporal de movimento. Dimensões biológicas aplicadas à 
Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição e 
atividade física; socorros de urgência aplicados à Educação Física. A Educação Física no currículo 
da Educação Básica - significados e possibilidades: as diferentes tendências pedagógicas da 
Educação Física na escola; Educação Física escolar e cidadania; os objetivos, conteúdos, 
metodologia e avaliação na Educação Física escolar. Esporte e jogos na escola: competição, 
cooperação e transformação didáticopedagógica. Crescimento e desenvolvimento motor. LDB - Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/20/12/1996, PNE – Plano Nacional de 
Educação – 10.172 de 2001, Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I, ECA – 
Estatuto da Criança e do Adolescente – 8.069 de 1990, MEC – Brasília. Parâmetros Curriculares 
Nacionais, Vol. 1 e Vol. 10 (10.1,10.2,10.3,10.4,10.5).  Bibliografia sugerida: Da Cultura do Corpo 
(Jocimar Daolio); Educação de Corpo Inteiro (João Batista Freire). Dicionário de Educação Física e 
Esporte (Valdir J. Barbanti). 
 

INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. Sistema 
Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook; Microsoft Office; 
Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. 
 
PROFESSOR PEB II GEOGRAFIA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Os Parâmetros Curriculares Nacionais; Objetivos Gerais do 
Ensino Fundamental; Conteúdos; Orientações Didáticas; Autonomia; Diversidade; Interação e 
cooperação; Disponibilidade para a aprendizagem; Organização do tempo; Organização do 
espaço; Seleção de material; Os métodos de ensino. Avaliação Escolar. Educação Inclusiva. Jogos 
e Brincadeiras. Planejamento Escolar. Didática. Disciplina e indisciplina na Escola. Psicologia da 
Educação. Ética no Trabalho Docente. Planejamento Escolar. Didática. Os objetivos sócio-
pedagógicos. Os conteúdos escolares. Os princípios didáticos. Os métodos de ensino 
aprendizagem. As formas organizadas do ensino. Aplicação de técnicas e recursos. Controle e 
avaliação da aprendizagem. Educação Inclusiva. Evolução do pensamento geográfico; O ensino da 
Geografia no ensino fundamental; A formação do mundo atual – geopolítica e economia: A 
Geografia e as guerras mundiais, A geopolítica na Guerra Fria, A economia mundial e a 
globalização, O Brasil no mundo globalizado, A geopolítica no mundo atual; Espaço, produção e 
tecnologia: Indústria e transformações no espaço geográfico, Indústria e globalização, A indústria 
no Brasil, Tendências da agricultura mundial e políticas agrícolas no mundo desenvolvido, O 
espaço agrário no mundo subdesenvolvido e no Brasil; Energia – geopolítica e economia: A 
infraestrutura energética no mundo, As fontes alternativas e a energia no Brasil; Espaço e 
sociedade: Crescimento populacional no mundo e no Brasil, Economia e sociedade, Povos em 
movimento, Etnia e modernidade no mundo e no Brasil, Conflitos étnico-nacionalistas e 
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separatismo; Espaço geográfico e urbanização: A urbanização mundial, Urbanização no Brasil; 
Natureza, sociedade e questão ambiental: Questão ambiental e desenvolvimento sustentável, A 
Terra – dinâmica, estrutura, forma e atividades humanas, Dinâmica climática e paisagens vegetais 
no mundo e no Brasil, Água – aproveitamento, geopolítica e conservação; Sistemas de localização 
e representação cartográfica: Sistemas de localização cartográfica e fuso horário, A representação 
do espaço geográfico; Os domínios naturais; Os grandes conjuntos climato-botânicos; O quadro 
geomorfológico da Terra; Características dos Povos e Países da Terra. LDB - Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional 9.394/20/12/1996, PNE – Plano Nacional de Educação – 10.172 de 
2001, Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I, ECA – Estatuto da Criança e do 
Adolescente – 8.069 de 1990, MEC – Brasília. Parâmetros Curriculares Nacionais, Vol. 1 e Vol. 10 
(10.1,10.2,10.3,10.4,10.5).  Sugestão de bibliografia e sites para estudo do conteúdo: 
Ministério da Educação (www.portal.mec.gov.br): Parâmetros Curriculares Nacionais. 5ª a 8ª série. 
Volume 5 (Geografia); Temas Transversais: Ética, Meio Ambiente, Educação Sexual, Pluralidade 
Cultural e Saúde. Didática (José Carlos Libâneo); Avaliação da Aprendizagem Escolar (Cipriano C. 
Luckesi); Como desenvolver competências em sala de aula (Celso Antunes); Dez novas 
competências para ensinar (Philippe Perrenoud). Indisciplina na Escola – Alternativas Teóricas e 
Práticas (Julio Groppa Aquino); Os sete saberes necessários à Educação do Futuro (Edgard 
Morin). Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC - 
acessível através do site: www.portal.mec.gov.br). Decifrando a Terra (Maria Cristina Motta de 
Toledo e outros – IBEP); Geografia – Pequena História Crítica (Antonio Carlos Robert Moraes – 
Hucitec); Geografia Geral e do Brasil (Elian Alabi Lucci e outros – Ed. Saraiva). Legislação: 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei federal 8.069/1990). Decreto Federal nº 7.611/11 - 
Dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado (acessível através 
do site www.presidencia.gov.br/legislacao). 
 

INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. Sistema 
Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook; Microsoft Office; 
Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. 
 
PROFESSOR PEB II  HISTÓRIA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Os Parâmetros Curriculares Nacionais; Objetivos Gerais do 
Ensino Fundamental; Conteúdos; Orientações Didáticas; Autonomia; Diversidade; Interação e 
cooperação; Disponibilidade para a aprendizagem; Organização do tempo; Organização do 
espaço; Seleção de material; Os métodos de ensino. Avaliação Escolar. Educação Inclusiva. Jogos 
e Brincadeiras. Planejamento Escolar. Didática. Disciplina e indisciplina na Escola. Psicologia da 
Educação. Ética no Trabalho Docente. Planejamento Escolar. Didática. Os objetivos sócio 
pedagógicos. Os conteúdos escolares. Os princípios didáticos. Os métodos de ensino 
aprendizagem. As formas organizadas do ensino. Aplicação de técnicas e recursos. Controle e 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao
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avaliação da aprendizagem. Educação Inclusiva. Ensino de História: Saber histórico escolar; 
seleção e organização de conteúdos históricos; Metodologias do ensino de História; trabalho com 
documentos e diferentes linguagens no ensino de História. Conhecimento histórico contemporâneo: 
saber histórico e historiografia; história e temporalidade. História do Brasil e a construção de 
identidades: historiografia brasileira e a história do Brasil; história nacional, regional e local; história 
brasileira: da ocupação indígena ao mundo contemporâneo. O mundo antigo: da pré-história à 
história, as primeiras sociedades históricas, Antiguidade clássica, A Grécia antiga, Aspectos da 
cultura grega, Roma – da monarquia à República, O Império Romano – origens e declínio, Mito, 
magia e religião, O cristianismo; A Era Feudal: O Islã, Os reinos germânicos do ocidente, Origens e 
características do feudalismo, Desenvolvimento da economia feudal, Declínio do feudalismo; O 
nascimento do mundo moderno: A expansão ultramarina e a colonização, O Renascimento 
Cultural, A Reforma religiosa, O absolutismo e o Antigo Regime, O absolutismo na França, o 
absolutismo na Inglaterra; O Brasil colonial: O povoamento do Brasil, As bases econômicas da 
ocupação portuguesa, A constituição do escravismo colonial, Colonização e desenvolvimento 
colonial, O Brasil holandês, A mineração; O capitalismo – origens e transformações: O pensamento 
político, A crise do Antigo Regime, O triunfo do liberalismo e a nova face da Revolução, O 
pensamento econômico, A origem do trabalhador moderno, O nascimento da primeira sociedade 
industrial, A Europa no século XIX, O nacionalismo e as novas potências industriais, Capitalismo, 
imperialismo e a Primeira Guerra Mundial, A ascensão do socialismo; O Brasil Imperial: 
Anticolonialismo e emancipação política, Primeiro Reinado e Regência, O Segundo Reinado, A 
economia do Segundo Reinado, Da escravidão ao trabalho livre; Os desafios do capitalismo: O 
colapso do capitalismo liberal, O totalitarismo, A Segunda Guerra Mundial, A Guerra Fria; O Brasil 
republicano: A República Velha, Economia cafeeira e início da industrialização, A Era Vargas, A 
economia na Era Vargas, A experiência democrática, A globalização financeira, Da ditadura militar 
ao neoliberalismo; O mundo atual: o fim do socialismo real, A nova hegemonia norte-americana 
LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/20/12/1996, PNE – Plano Nacional de 
Educação – 10.172 de 2001, Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I, ECA – 
Estatuto da Criança e do Adolescente – 8.069 de 1990, MEC – Brasília. Parâmetros Curriculares 
Nacionais, Vol. 1 e Vol. 10 (10.1,10.2,10.3,10.4,10.5). Sugestão de bibliografia e sites para 
estudo do conteúdo: Ministério da Educação (www.portal.mec.gov.br): Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 5ª a 8ª série. Volume 6 (História); Temas Transversais: Ética, Meio Ambiente, Educação 
Sexual, Pluralidade Cultural e Saúde. Didática (José Carlos Libâneo); Avaliação da Aprendizagem 
Escolar (Cipriano C. Luckesi); Como desenvolver competências em sala de aula (Celso Antunes); 
Dez novas competências para ensinar (Philippe Perrenoud). Indisciplina na Escola – Alternativas 
Teóricas e Práticas (Julio Groppa Aquino); Os sete saberes necessários à Educação do Futuro 
(Edgard Morin). Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(MEC - acessível através do site: www.portal.mec.gov.br). História Geral e Brasil (Luiz Koshiba e 
outros – Atual Editora). Legislação: Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei federal 8.069/1990). 
Decreto Federal nº 7.611/11 - Dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional 
especializado (acessível através do site www.presidencia.gov.br/legislacao).  
 

INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. Sistema 
Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook; Microsoft Office; 
Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). 
  
LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 

http://www.presidencia.gov.br/legislacao
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básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. 
 
PROFESSOR PEB II  INFORMÁTICA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Hardware, Software e Periféricos; Sistemas 
Operacionais: MS Internet Explorer, MS Windows 98 / ME / 2000 / XP e Linux; Pacote MS 
Office (Word, Excel, Outlook e Power Point); Conceitos e serviços relacionados à Internet e 
a correio eletrônico. Segurança de dados. Redes sociais e blogs. Configuração de redes 
locais, cabeamento estruturado e periféricos de rede; Grupos de Usuários e Unidades 
Organizacionais, Domínios, Sites, Diretivas de Grupo, Backup; Sistemas Multimídia, 
Linguagem, Multimídia, Hipertexto e Hipermídia. Fundamentos: modalidades de 
computadores e de processamento, processamento de dados, o computador nas 
empresas, centros de informação. A memória do computador. A unidade Central de 
Processamento. Unidades de Entrada/Saída: teclado, monitor, caracteres magnéticos, 
unidade de disco, CD-ROM, código de barras, mouse, scanner, modem. Linguagens de 
programação: linguagens, compiladores, inteligência artificial, linguagem orientada a 
objetos. Organização da informação: arquivos, registros, operações, chaves, métodos de 
acesso, banco de dados. Funcionamento do computador. Introdução à lógica de 
programação. Codificação. Sistemas: tipos e elementos dos sistemas, interfaces, 
abordagem sistêmica, análise estruturada, projeto estruturado, tecnologia orientada a 
objetos, medidas de segurança. Teleprocessamento: comunicação de dados, meios de 
transmissão, transmissão digital e analógica, faixas de frequências, modos de transmissão, 
velocidade, modulação, redes de comunicação de dados, redes locais. Segurança física. 
Oficina Curricular de Informática Educacional: software, imagem e ação, aplicativos, etc. 
(acessível através do site www.cenp.edunet.sp.gov.br/escola_integral). Outros 
conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função. LDB - Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional 9.394/20/12/1996, PNE – Plano Nacional de Educação – 
10.172 de 2001, Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I, ECA – Estatuto 
da Criança e do Adolescente – 8.069 de 1990, MEC – Brasília. Parâmetros Curriculares 
Nacionais, Vol. 1 e Vol. 10 (10.1,10.2,10.3,10.4,10.5).  Bibliografia sugerida: Cartilha de 
segurança na Internet (Comitê Gestor da Internet no Brasil - acessível através do site 
http://cartilha.cert.br); Informática – Conceitos básicos (Fernando de Castro Velloso – Ed. 
Campus). Sugestões de sites para estudo do conteúdo: http://office.microsoft.com/pt-
br/word; http://office.microsoft.com/pt-br/excel; http://office.microsoft.com/pt-br/powerpoint; 
www.linux.org; http://info.abril.com.br. 
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. Sistema 
Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook; Microsoft Office; 
Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). 
  

http://info.abril.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. 
 
PROFESSOR PEB II  INGLÊS 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Parâmetros Curriculares Nacionais - 5ª a 8ª série - 
Vol. 9 - Língua Estrangeira. Temas Transversais: Ética, Meio Ambiente, Educação Sexual, 
Pluralidade Cultural, Saúde, Trabalho e Consumo (acessíveis através do site 
www.portal.mec.gov.br). English Language. Language as communication: language 
system: phonology, morphology, syntax. Teacher development and teaching practice: 
objectives in teaching English as a foreign language: methods, approaches, techniques and 
resourcers; the four skills: reading, speaking, listening, writing. Evaluating, selecting and 
producing materials. LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
9.394/20/12/1996, PNE – Plano Nacional de Educação – 10.172 de 2001, Constituição 
Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I, ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 
– 8.069 de 1990, MEC – Brasília. Parâmetros Curriculares Nacionais, Vol. 1 e Vol. 10 
(10.1,10.2,10.3,10.4,10.5).  Bibliografia sugerida: English Grammar in Use (Raymond 
Murphy – Cambridge). 
 

INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. Sistema 
Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook; Microsoft Office; 
Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. 
 
PROFESSOR PEB II  MATEMÁTICA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Parâmetros Curriculares Nacionais - 5ª a 8ª série - 
Vol. 3 - Matemática. Temas Transversais: Ética, Meio Ambiente, Educação Sexual, 
Pluralidade Cultural, Saúde, Trabalho e Consumo (acessíveis através do site 
www.portal.mec.gov.br). Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo 
divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Desconto. Equação do 
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1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Noções de estatística e probabilidade: média, 
média ponderada, mediana, moda, espaço amostral, eventos, arranjos, combinações, 
permutações. Resolução de situações-problema. Raciocínio lógico. Aprender e ensinar 
Matemática no Ensino Fundamental: o professor e o saber matemático; o aluno e o saber 
matemático; as relações professor-aluno e aluno-aluno. A resolução de problemas e o 
ensino-aprendizagem de Matemática. Avaliação em Matemática. Meios para ensinar e 
aprender Matemática no Ensino Fundamental: possibilidades da história da Matemática; 
jogos nas aulas de Matemática; o uso das calculadoras. LDB - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional 9.394/20/12/1996, PNE – Plano Nacional de Educação – 10.172 de 
2001, Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I, ECA – Estatuto da 
Criança e do Adolescente – 8.069 de 1990, MEC – Brasília. Parâmetros Curriculares 
Nacionais, Vol. 1 e Vol. 10 (10.1,10.2,10.3,10.4,10.5).  Bibliografia sugerida: Coleção 
Tudo é Matemática - 6º ao 9º ano (Luis Roberto Dante); Matemática - Volume Único - 
Ensino Médio (Osvaldo Dolce, Gelson Iezzi, David Mauro Degenszajn). 
 
INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. Sistema 
Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook; Microsoft Office; 
Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. 
 
PROFESSOR PEB II  PORTUGUÊS 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Parâmetros Curriculares Nacionais - 5ª a 8ª série - Vol. 2 - 
Língua Portuguesa. Temas Transversais: Ética, Meio Ambiente, Educação Sexual, Pluralidade 
Cultural, Saúde, Trabalho e Consumo (acessíveis através do site www.portal.mec.gov.br). 
Encontros vocálicos: ditongo, tritongo, hiato; A sílaba: classificação dos vocábulos quanto ao 
numero de sílabas, acento tônico, separação silábica; Ortografia: uso da letra H, emprego do X, C 
e Ç, SS, S, Z, J, G, as vogais E e I, as vogais O e U; Emprego do hífen; Acentuação gráfica: acento 
gráfico e acento tônico; Classe das palavras; substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, 
verbo; Classes gramaticais invariáveis: preposição, conjunção, advérbio; Sintaxe: As estruturas do 
período simples: frase, oração, período, sujeito, predicado, complemento verbal, complemento 
nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, agente da passiva, aposto, vocativo: Sintaxe: As 
estruturas do período composto: período composto por coordenação, período composto por 
subordinação: Sintaxe de regência: regência verbal, regência nominal; Sintaxe de concordância: 
concordância nominal, concordância verbal; Colocação pronominal: próclise, ênclise, mesóclise, 
colocação dos pronomes oblíquos átonos nas locuções verbais; Formas comuns de tratamento; 
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Plural e Singular; Aumentativo e Diminutivo; Feminino e Masculino; Pontuação: ponto final, ponto e 
vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois pontos, travessão, reticências, aspas, 
parênteses vírgula; Regras de acentuação: monossílabos tônicos, oxítonos, paroxítonos, 
proparoxítonos, hiatos, ditongos; Significação das Palavras: sinônimos, antônimos, homônimos, 
parônimos, polissemia; Processos de formação das palavras: derivação, composição, hibridismo, 
abreviação, onomatopéia, sigla; As palavras: que, se e como; Tópicos de Linguagem. Emprego das 
Iniciais Maiúsculas e Minúsculas. Figuras de linguagem: denotação, conotação, figuras de 
palavras, figuras de pensamento, figuras de construção ou sintaxe, figuras sonoras ou de 
harmonia; Vícios de linguagem: barbarismo, solecismo, ambiguidade, cacofonia, pleonasmo 
vicioso, eco, colisão, hiato. Reforma Ortográfica 2009. LDB - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional 9.394/20/12/1996, PNE – Plano Nacional de Educação – 10.172 de 2001, 
Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I, ECA – Estatuto da Criança e do 
Adolescente – 8.069 de 1990, MEC – Brasília. Parâmetros Curriculares Nacionais, Vol. 1 e Vol. 10 
(10.1,10.2,10.3,10.4,10.5).  Bibliografia sugerida: Moderna Gramática Portuguesa (Evanildo 
Bechara); Novíssima Gramática da Língua Portuguesa (Domingos Paschoal Cegalla). 
 

INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. Sistema 
Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook; Microsoft Office; 
Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. 
 
PEB I -  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  e  DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º 
ANO // PEB I - PROFESSOR AUXILIAR 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS- O Papel do Professor; Conhecimento e Cultura; 
Diversidade; Educação Inclusiva; Interdisciplinaridade; Autoridade e autonomia; A prática 
educativa; A função social do Ensino; Educação Infantil; As relações interativas em sala de 
aula; Avaliação da Aprendizagem; Educação Inclusiva; Ética Pedagógica; Temas 
Transversais; Bullying. Psicologia do Desenvolvimento. Desenvolvimento e Aprendizagem. 
Educação e Novas Tecnologias. Planejamento e Proposta Pedagógica. Didática. Métodos 
de Ensino. Pedagogia de Projetos. Relação escola/comunidade. Integração/Inclusão. 
Relações sociais da escola. Teorias da aprendizagem. A prática educativa. A função social 
do Ensino e a concepção sobre processos de Aprendizagem. As relações interativas na 
sala de aula. A avaliação. O papel do professor. Referências essenciais à convivência 
democrática na escola. Temas transversais. Interdisciplinaridade. Currículo e 
Desenvolvimento Humano. Educandos e Educadores: Seus Direitos e o Currículo. 
Currículo, Conhecimento e Cultura. Diversidade e Currículo. Currículo e Avaliação. Gestão 
Democrática. Orientação Sexual na Escola. Ensino e Aprendizagem na perspectiva da 
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pluralidade cultural. Educação Ambiental. Conceitos e Princípios da Educação Inclusiva. 
Fundamentos sócio-históricos e Políticos da Educação. LDB - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional 9.394/20/12/1996, PNE – Plano Nacional de Educação – 10.172 de 
2001, Constituição Federal – Da Educação, Capítulo III, Seção I, ECA – Estatuto da 
Criança e do Adolescente – 8.069 de 1990, MEC – Brasília. Parâmetros Curriculares 
Nacionais, Vol. 1 e Vol. 10 (10.1,10.2,10.3,10.4,10.5).  BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 1. 

COLOMER, Tereza; CAMPOS, Anna. Ensinar a ler. Ensinar a compreender, São Paulo: Artmed, 
2002/ 2. PIAGET, Jean. A linguagem e o pensamento da criança. Trad. Manuel Campos. 7. ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 1999 3. FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 25 ed. São 
Paulo: Cortez, 2010./ 4. HOFFMAN, Jussara. Avaliação Mediadora, ed. Porto Alegre 1995. 5. 
GERALDI, João Wanderley. Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação. Campinas 
Mercado de letras, 1996./ 6. FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler / 7. LERNER, Delia; 
SADOVSKY, Patrícia. O sistema de numeração: um problema didático. In: PARRA, Cecília (org.). 
Didática da matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre; Artes médicas, 1996.p.73-155./ 
8.CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e 
políticos.14. ed. São Paulo, Cortez,2011./ 9. FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização./ 
10.MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro, UNESCO/Cortez Editora, 
cap. III e IV, p. 47-78, e cp. VI, 93-104, 2000./ 11. TEBEROSSKY, Ana; COLOMER, Tereza. 
Aprender a ler a escrever: uma proposta construtiva. Porto Alegre: Artmed, 2002./ 12. VYGOTSKY, 
Lev Semenovitch. Formação social da mente. São Paulo: Martins fontes, 2007./ 13. WEISZ, Telma. 
O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002. 
 

INFORMÁTICA - Fundamentos de computação e microinformática. Conceitos de sistemas 
operacionais. Conceitos básicos de redes e Internet/Intranet. Conceitos e princípios de 
proteção e segurança. Operação e utilização básica de microcomputador. Sistema 
Operacional Windows: Windows Explorer, Internet Explorer, Outlook; Microsoft Office; 
Editor de Texto (Word), Planilha de Cálculos (Excel). 
 
LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação e compreensão de textos; ortografia; acentuação; 
concordância nominal e verbal; classe de palavras; emprego de pronomes; conhecimentos 
básicos da comunicação escrita/produção de textos (coesão, coerência, informatividade); 
adequação das variações linguísticas às diferentes situações comunicativas; sentido literal 
e sentido figurado; classes morfológicas; regência verbal e nominal; crase; emprego das 
conjunções; conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua; teoria geral 
da frase e sua análise: orações, períodos e funções sintáticas. 
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA! 

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO DE RECURSO 
 
Instrução: O candidato deverá indicar, obrigatoriamente, o código e o nome do cargo 

para o qual está concorrendo, a fase do Processo Seletivo a que se refere o recurso, o 

número da questão objeto do recurso (quando for o caso), o gabarito publicado pela DUX 

(quando for o caso), a sua resposta (quando for o caso) e a sua argumentação 

fundamentada. 

Quando o recurso for referente ao enunciado da questão (caso o conteúdo das questões 

seja disponibilizado), o candidato deverá indicar o número da questão a que se refere o 

enunciado e a sua argumentação fundamentada. 

 

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 001/2015  

 

NOME DO CANDIDATO: 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 

CARGO:  

FASE DO PROCESSO SELETIVO A QUE SE REFERE O RECURSO 

NÚMERO DA QUESTÃO: (QUANDO FOR O CASO) 

GABARITO: (QUANDO FOR O CASO) 

RESPOSTA DO CANDIDATO: (QUANDO FOR O CASO) 

ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO: 

E-MAIL DO CANDIDATO: 

CIDADE, DATA E ASSINATURA DO CANDIDATO: 

 

 

 

 

 



                  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA – SP.                                    DUX CONCURSOS PÚBLICOS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

NOVA CAMPINA- SP 

 

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA! 

 
ANEXO V – HORÁRIO E DIA DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
 
 

 

Dia 17/05/2015 – período da manhã 

Das 09h00min às 12h00min 

Obs.: Os portões serão abertos a partir das 
8 horas, sendo que às 8 horas e 45 minutos 
os portões serão fechados e mais nenhum 

candidato poderá adentrar ao local das 
provas. 

 

 
 

Professor PEB II Artes 
 

Professor PEB II Educação Física 
 

Professor PEB II Geografia 
 

Professor PEB II Matemática 
 

Professor PEB II Português 
 

PEB I Professor Auxiliar 
 

 

Dia 17/05/2015 – período da tarde 

Das 14h00min às 17h00min 

Obs.: Os portões serão abertos a partir das 

13 horas, sendo que às 13 horas e 45 

minutos os portões serão fechados e mais 

nenhum candidato poderá adentrar ao local 

das provas. 

 

 
Professor PEB II Ciências 

 
Professor PEB II História 

 
Professor PEB II Informática 

 
Professor PEB II Inglês 

 
PEB I 

Professor de Educação Infantil e de Ensino 
Fundamental do 1º ao 5º ano 

 
 

 
 
Nova Campina SP, 08 abril de 2015. 
 
 
 

 
 
 

                                   _____________________________________ 
Nilton Ferreira da Silva 

Prefeito Municipal 


