EDITAL Nº 001/2021
ABRE PROCESSO SELETIVO PARA
CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL
DE
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PARA ATUAÇÃO NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO
DO
MUNICÍPIO
DE
FLORIANO PEIXOTO /RS.
O Município de Floriano Peixoto, Estado do Rio Grande do Sul, através da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, torna público para conhecimento dos
interessados que estão abertas as inscrições ao Processo Seletivo Simplificado para a
Contratação Emergencial de Professor de Educação Física, para desenvolver suas
atividades junto às Escolas Municipais, em conformidade com a Lei Municipal nº
1.770/2021, de 11 de Junho de 2021, para o preenchimento dos cargos abaixo
relacionados:
1)

Vagas

Professor de Educação Física
Número de vagas:
01

Carga Horária:
25 h/s

Vencimento Básico:
R$ 1.829,24

2) Período, Local e Horário das Inscrições:
De 16 a 18 de Junho de 2021, no horário das 07:30 horas às 11:30 horas e das 13 horas às
17 horas, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
3) Documentos a serem apresentados e entregues no ato da Inscrição:
O candidato deverá apresentar original e cópia dos seguintes documentos:
3.1. Cédula de Identidade;
3.2. CPF;
3.3. Título de Eleitor com comprovante da última eleição;
3.4. Comprovante de residência;
3.5. Escolaridade:
3.5.1. Comprovante de Escolaridade: Curso Superior de Licenciatura específica que habilite
para docência em Educação Física;
3.5.2. Declaração de Disponibilidade para o cumprimento da jornada de trabalho em regime
de 25 horas semanais, no turno/período da manhã/tarde;
4) Homologação das inscrições e prazo para recurso:
A homologação das inscrições será no dia 21 de Junho de 2021. O prazo para recurso do
indeferimento das inscrições será no dia 22 de Junho de 2020, em horário de expediente.
5) Critérios de avaliação:
Caso o número de candidatos inscritos for superior ao número de vagas, a avaliação será
realizada através de Prova Objetiva que será aplicada no dia 29 de Junho de 2021 as
09h00min, na Câmara Municipal de Vereadores de Floriano Peixoto - RS, localizada na Rua
Antonio Pauletti, n° 1.085, no Município de Floriano Peixoto - RS, a ser aplicada por
Comissão designada para elaboração e acompanhamento deste processo.

6) Conteúdo das Provas:
O conteúdo constante das Provas, que terão 20 (vinte) questões objetivas, com pontuação
igual, à que serão submetidos os Candidatos são os seguintes:
PORTUGUÊS: Compreensão, interpretação, estruturação e articulação de textos;
significado contextual de palavras e expressões; vocabulário. Ortografia e acentuação.
Classes, formação e emprego das palavras. Significação das palavras: sinônimas,
antônimas e homônimas. Colocação pronominal. A oração e seus termos. O período e sua
construção: coordenação e subordinação. Flexão nominal e verbal. Emprego de tempos,
modos e vozes verbais. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal.
Ocorrência de crase. O uso dos porquês. Pontuação. Figuras de estilo e vícios de
linguagem.
INFORMÁTICA: Informática em Geral: conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware.
Software. Utilização e configurações básicas do Sistema Operacional Windows 8 e 10.
Instalação, configuração e utilização: Word 2010, Excel 2010, Outlook 2010 e PowerPoint
2010 e suas respectivas versões posteriores. Noções de segurança para Internet. Noções
básicas de navegação na Internet (Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 61 e Google Chrome
74 e suas respectivas versões posteriores). Configuração e utilização de Impressoras.
LEGISLAÇÃO/DIDÁTICA E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O Desenvolvimento da
Criança e do Adolescente. Organização do trabalho pedagógico. A organização do espaço.
Rotinas. Projetos Pedagógicos e Planejamento de Aula. Teorias Educacionais. Concepções
Pedagógicas. Mediação da Aprendizagem. Avaliação. Currículo. Sexualidade. Drogas.
Fracasso Escolar. A Prática Educativa. Psicomotricidade. O lúdico como instrumento de
aprendizagem. Formação de Professores. Educação de Jovens e Adultos. Limites,
Disciplina e Comportamento. Cidadania. Educação Especial e Educação Inclusiva.
Relacionamento Pais e Escola, Ambiente Educacional e Familiar, Participação dos Pais.
Diretrizes Curriculares Nacionais. Práticas promotoras de igualdade racial. História e Cultura
Afro-Brasileira e Indígena. Educação das Relações Étnico-Raciais. Educação para Todos.
Legislação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Movimentos, Esportes e Jogos na Infância; A
transformação didática do esporte; fundamentos pedagógicos para o trato do conhecimento
esporte; práticas didáticas para um conhecimento de si de crianças e jovens na educação
física. Cognição; motricidade. Lazer e Cultura; Conteúdos físico-esportivos e as vivências de
lazer; vivência lúdica no lazer: humanização pelos jogos; brinquedos e brincadeiras.
Exercício físico e cultura esportiva; Esporte e mídia: do jogo ao telespetáculo; o discurso
midiático sobre exercício físico, saúde e estética - implicações na educação física escolar; a
televisão e a mediação tecnológica do esporte; Concepção crítico emancipatória da
educação física. O esporte, a criança e o adolescente. Esportes, jogos e atividades rítmicas
e expressivas: Características socioafetivas, motoras e cognitivas; Jogo cooperativo;
Perspectivas educacionais por meio da ludicidade; Regulamentos e regras do esporte
institucionalizado. O treinamento esportivo precoce; o talento esportivo na escola; o
fenômeno esportivo enquanto realidade educacional; as diferentes interpretações do
movimento humano; o interesse na análise do movimento pelas atividades lúdicas:
brinquedo e jogo; o interesse pedagógico-educacional no movimento humano; os interesses
da educação física no ensino do movimento, interesse na análise do movimento dança; o
interesse na análise do movimento na aprendizagem motora; o interesse na análise do
movimento nos esportes. Educação física no currículo escolar; metodologia e mudança
metodológica do ensino de educação física; visão pedagógica do movimento; o conteúdo
esportivo na aula de educação física; avaliação do processo ensino-aprendizagem nas aulas

de educação física. Educação física e esporte; reflexões sobre a escola capitalista e a
educação física escolar; o lugar e o papel do esporte na escola; gênese esportiva e seus
laços com a educação física escolar. Atividades para o Ensino Fundamental. Atividade
física, exercício físico, saúde e qualidade de vida. Atividade Física e Exercício Físico:
definições e funções na vida do homem atual. Aspectos fisiológicos da atividade física e do
exercício físico na formação humana. Benefícios do exercício físico para a saúde de
escolares. Educação Física e Saúde na formação de indivíduos na sociedade atual.
Exercício físico: riscos e benefícios à saúde na formação de crianças, jovens e adultos.
Aspectos biológicos do crescimento físico e suas implicações no desenvolvimento motor.
Anatomia humana, aspectos biomecânicos do movimento humano; Cinesiologia;
Motricidade Humana; Testes, medidas e avaliações físico-corporais. Primeiros socorros para
as aulas de educação física; atividades esportivas e acidentes durante as aulas; acidentes e
primeiros socorros nas aulas de educação física; acidentes mais comuns em aulas de
educação física. Parâmetros Curriculares Nacionais.
7) Resultado provisório e prazo para recurso:
O resultado provisório será divulgado no dia 29 de Junho de 2021, a partir das 14 horas. O
prazo para interposição de recurso quanto ao resultado provisório será no dia 30 de Junho
de 2021 e o julgamento do mesmo, caso existir, no dia 01 de Julho de 2021.
8) Resultado Final:
O resultado final será divulgado no dia 02 de Julho de 2021.
Em caso de empate, será realizado Sorteio Público.
9) Contratação:
A contratação será de natureza administrativa e realizada de acordo com as necessidades
do Município, ficando assegurados ao contratado os direitos previstos na Lei Municipal n°
1.770/2021.
10) Prazo de Validade:
O prazo de validade da contratação temporária de excepcional interesse público será pelo
período de 12 (doze) meses, observado o calendário escolar de 2020, ou até a realização
de Concurso Público, permitida eventualmente a renovação nos termos legais.
11) Disposições Gerais:
O presente edital será publicado no local de costume da Prefeitura Municipal de Floriano
Peixoto - RS, bem como disponibilizado no endereço eletrônico www.florianopeixotors.com.br
Floriano Peixoto/RS, 11 de Junho de 2021.

ORLEI GIARETTA
Prefeito Municipal de Floriano Peixoto - RS

