
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA  
  
  
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 002/2007  
                        
A Prefeitura do Município de Abaetetuba, Estado do Pará, torna público na forma prevista no 
Artigo 37 da Constituição Federal à abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE 
PROVAS, para provimento de cargo de nível médio magistério (191 vagas). O Concurso será 
regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento, Lei Orgânica do 
Município e legislação municipal.  
  
1. Das Disposições Preliminares:  
  
1.1. O Concurso Público será regido por este edital e executado pela Fundação de Apoio à 
Pesquisa e Extensão do CEFET/Pa – FUNCEFET, com anuência do Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Pará – CEFET/PA, sob sua responsabilidade, obedecidas às 
normas deste edital.  
1.2. O Concurso destina–se ao preenchimento de vagas na Secretaria Municipal de Educação, 
ficando as nomeações condicionadas à disponibilidade orçamentária - financeira do Município, 
durante o prazo de validade do concurso.  
1.3. O Edital Completo, inclusive o conteúdo programático, se acha afixado no quadro de aviso 
da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, no site do Centro Federal de Educação Tecnológica do 
Pará - CEFET/PA: www.cefetpa.br , onde poderá ser consultado por qualquer interessado.  
1.4. As provas do Concurso Público serão realizadas no Município de Abaetetuba, Estado do 
Pará.  
1.5. O Cartão de Inscrição é o documento que habilita o candidato a realizar as provas.  
1.6. A apresentação do Cartão de Inscrição, acompanhado do original do documento de 
identidade (com fotografia), será obrigatório no dia de realização das provas.  
1.7 Em caso de perda ou roubo do documento de identidade, o candidato deverá apresentar 
boletim de ocorrência policial expedido há no máximo 30 dias e outro documento que possua o 
número da identidade civil e fotografia.  
1.8. O exame de conhecimentos será mediante aplicação de provas objetivas é de caráter 
eliminatório e classificatório, para o cargo.   
  
2. Dos Códigos de Ocupação, da Denominação dos Cargos, Carga Horária, Vagas, 
Vencimentos, são os indicados nos quadros que seguem:  
  
2.1. QUADRO DE CÓDIGO DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 
  

SECRETARIA  CÓDIGO 
Secretaria Municipal de Educação 001  

 
  
  
  
2.2 - NÍVEL I (ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO MAGISTÉRIO) / TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 
50,00  
- CARGO: PROFESSOR TITULADO I 
- PRÉ-REQUISITO PARA INVESTIDURA NO CARGO: NIVEL MÉDIO MAGISTÉRIO OU 
CURSO SUPERIOR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES OU LICENCIATURA EM 
PEDAGOGIA. 
- SINTESE DAS ATIVIDADES: ATIVIDADES DOCENTES EM SALA DE AULA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. 
- CÓDIGO: 001 
- CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
- VAGAS: 191 
- VENCIMENTOS: R$ 493,15 



 
3. DAS INSCRIÇÕES  
  
3.1 – DAS INSCRIÇÕES ON-LINE  

3.1.1 - Para realizar a inscrição é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
do candidato e o pagamento da Taxa de Inscrição conforme identificado abaixo: 
 
Taxa de Inscrição:  
Nível Médio: R$ 50,00 
 
3.1.2 - Inscrição via Internet 
Deverá o candidato proceder da seguinte forma: 
a) entrar no site http://xingu.cefetpa.br , no período das 10:00 Horas de 21 de dezembro de 
2007 até às 23:59 Horas do dia 26 de janeiro de 2008 (horário local), preencher 
integralmente o Cadastro de Inscrição (pela INTERNET). Para tanto, o candidato deverá 
observar as instruções disponíveis no site. As informações prestadas no Cadastro de Inscrição 
são de total responsabilidade do candidato; 
b) O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de Boleto Bancário 
(título em nome da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão do CEFET/PA – FUNCEFET); 
c) O Boleto Bancário estará disponível no endereço eletrônico http://xingu.cefetpa.br, e deverá 
ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição imediatamente após a conclusão do 
preenchimento no Cadastro de inscrição on-line;  
d) O Boleto Bancário deverá ser pago em qualquer agência bancária ou estabelecimento 
conveniado. 
3.1.2.1- O candidato que não preencher rigorosamente como estabelecido no subitem 3.1.2 não 
terá sua inscrição efetivada. 
3.1.2.2- O CEFET/PA não se responsabilizará por solicitações de inscrição via INTERNET não 
efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas 
de comunicação ou outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão 
do Comprovante do Cadastro de Inscrição ou do Boleto Bancário; 
  
3.2 - São condições para inscrição:  
  
3.2.1 – Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, 
estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento 
de gozo de direitos políticos, nos termos do §1º, Artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto 
n º 70.436/72.  
3.2.2 – Gozar dos direitos políticos, nos termos do §1º, Artigo 12, da Constituição Federal.  
3.2.3 - Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.  
3.2.4 – Ter, no mínimo, 18 anos completo na data da posse.  
3.2.5 – Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.  
3.2.6 – Ser aprovado no Concurso público e possuir, na data da posse os requisitos exigidos 
para o exercício do cargo, conforme estabelecido no item 2, deste edital.  
3.2.7 – Nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente:  
a) não ter sido responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de 
Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou, 
ainda por Conselho de Contas de Município;  
b) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo/emprego público;  
c) não ter sido condenado em processo criminal, por sentença transitada em julgado, pela 
prática de crimes contra a Administração Pública, capitulados no título XI da Parte Especial no 
Código Penal Brasileiro, na Lei nº. 8.492, de 16 junho de 1985, e na Lei n.º. 429, de 2 de junho 
de 1992.  
3.2.8 A não - comprovação de qualquer dos requisitos especificados nos subitens anteriores 
impedirá a posse do candidato.  
3.2.9 Ficará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que comprovar ser portador 
de qualquer deficiência ou necessidade especial, nos termos da Lei Estadual nº 6.988, de 02 de 
julho de 2007, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará de 04/07/2007;  



3.2.9.1. O candidato portador de deficiência ou necessidade especial que requerer a isenção da 
taxa de inscrição deverá encaminhar a cópia do documento de identificação, via SEDEX, 
postado impreterivelmente até o dia 18 de janeiro de 2008, para o CENTRO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARÁ – Av. Almirante Barroso, nº 1155 – bairro Marco – 
CEP: 66093-020 Belém/Pará – Concurso Público Abaetetuba.  
3.2.9.2 O deferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição de que trata o item 3.2.9 – 
ficará condicionado à comprovação da deficiência ou necessidade especial atestada pelo 
encaminhamento da documentação especificada no item 3.2.9.1 deste Edital.   
  
4 - DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA  
  
4.1 – Os portadores de deficiência, assim entendidos aqueles que se enquadram nas categorias 
discriminadas no artigo 4º. do Decreto Federal nº. 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº. 
3.296/2004, têm assegurado o direito de inscrição no presente concurso público, desde que a 
deficiência seja compatível com as atribuições do cargo/nível em provimento para o qual 
concorre.   
4.1.1 – Das vagas destinadas a cada cargo/nível e das que vierem a surgir durante o prazo de 
validade do concurso, 5% (cinco por cento) ficarão reservadas aos candidatos portadores de 
deficiência, na forma do parágrafo único do artigo 15 da Lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994.  
4.2. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá:  
a) no ato da inscrição, declarar - se portador de deficiência;  
b) entregar no ato da inscrição o laudo médico, original e fotocópia que será conferida com a 
original, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
(CID-10), bem como à provável causa da deficiência.  
4.2.1. – O candidato portador de deficiência ou não, poderá requerer, atendimento especial, 
no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que 
necessita para a realização destas, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º. e 2º., do 
Decreto nº. 3.298/99, alterado pelo Decreto nº. 5.296/2004.  
4.2.2 – O laudo médico original terá validade somente para este concurso público e não será 
devolvido, assim como não serão fornecidas cópias deste laudo.  
4.2.3 – A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de 
portadores de deficiência será publicada no Quadro de Aviso da Secretaria Municipal de 
Educação de Abaetetuba e divulgada na internet, no endereço eletrônico http://www.cefetpa.br 
.  
4.2.4 – O candidato disporá de dois dias úteis a partir da data de divulgação da relação citada 
no subitem anterior para contestar as razões do indeferimento pessoalmente ou por meio de fax, 
e-mail ou via sedex. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.           
4.3 – A inobservância do disposto no subitem 4.2 acarretará a perda do direito ao pleito das 
vagas reservadas aos candidatos em tal condição e o não-atendimento às condições especiais 
necessárias.  
4.4 – Os candidatos que, no ato da inscrição, declararem – se portadores de deficiência, se 
aprovados e classificados no concurso, terão seus nomes publicados em lista à parte e, caso 
obtenham classificação necessária, figurarão também na lista de classificação geral por cargo.  
4.5 – Os candidatos que se declararem portadores de deficiência, caso aprovados e 
classificados no concurso, serão convocados para submeter – se à perícia médica oficial, por 
equipe multiprofissional do órgão Público Municipal competente, que verificará sua qualificação, 
o grau de deficiência, e a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo, nos 
termos do artigo 43 do Decreto nº. 3.298/99, alterado pelo Decreto nº. 5.296/2004.   
4.6 – Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de laudo médico original ou 
cópia autenticada em cartório que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-
10), conforme especificado no decreto nº. 3.298/99, alterado pelo Decreto nº. 5.296/2004, bem 
como à provável causa da deficiência. .  
4.7 – O candidato portador de deficiência reprovado na perícia médica por não ter sido 
considerado deficiente, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista de Classificação geral 
Cargo.  



4.8 – O candidato portador de deficiência reprovado na perícia médica em virtude de 
incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo será eliminado do concurso.  
4.9 – As vagas definidas no subitem 4.1.1 que não forem providas por falta de candidatos 
portadores de deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a 
ordem geral de classificação por cargo.  
  
5 – DA FORMA E DOS CONTEÚDOS DAS PROVAS  
  
5.1 – Este concurso constará de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.  
5.1.1 – O tempo máximo de duração da prova objetiva será de 04 horas  
5.1.2 – As provas objetivas constarão de questões de múltipla escolha e apresentarão os 
seguintes desdobramentos: 
  

CARGOS  DISCIPLINAS  NÚMEROS DE 
QUESTÕES  

PESO 

Nível médio 
Magistério 

Língua Portuguesa  
Conhecimento 
específico 

20 
20 

2,5  
2,5 

 
  
6 – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS  
  
6.1 - A aplicação da prova objetiva está para o dia 03 de fevereiro de 2008.  
6.2 – Os locais e horários de realização da prova serão publicados no Quadro de Aviso da 
Secretaria Municipal de Abaetetuba e na internet no site www.cefetpa.br.   
6.2.1 – O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para seu inicio, munido do CARTÃO DE 
INSCRIÇÃO, DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE E DE CANETA ESFEROGRÁFICA, com 
tinta azul ou preta, preferencialmente preta.  
6.2.2 – Sessenta minutos antes do horário previsto para o inicio da prova, será aberto o portão 
para entrada dos candidatos.  
6.2.3 – É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 
realização das provas e o comparecimento no horário determinado.  
6.3 – O candidato, ao ingressar no recinto do prédio, deverá dirigir-se para sala na qual prestará 
a prova, onde, após ser identificado, aguardará seu inicio.   
6.4 – Em caráter excepcional poderá ser realizada a prova em Unidade Hospitalar da sede do 
Município de Abaetetuba para o candidato que comprovadamente apresentar atestado fornecido 
por médico, com respectivo CRM, que comprove sua impossibilidade de comparecer ao local 
estabelecido para a realização da prova; O candidato deverá cientificar a coordenação do 
concurso, com antecedência mínima de 24 horas, do horário fixado para prova.  
6.5 – O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, 
que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de 
respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade 
com as instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese 
alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.  
6.6 – Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento 
indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em 
desacordo com este edital ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou 
emendada ou campo de marcação não - preenchido integralmente.  
6.7 – O candidato não deverá amassar molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, 
danificar sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da 
impossibilidade de realização da leitura óptica.  
6.8 – Anulada alguma questão da prova objetiva os pontos correspondentes serão creditados a 
todos os candidatos que realizarem a referida prova.  
6.9 – Será atribuída nota zero (0) as questões da prova: não respondidas, que contenham 
emenda ou rasura, que contenham mais de uma resposta assinalada ou que não foram 
marcadas no cartão resposta.  
6.10 – Será excluído do concurso o candidato que: 1. Deixar de comparecer para realização da 



prova na data, no local e na hora estabelecida; 2. Comparecer após o horário e inicio da prova; 
3. Recusar-se a prestar a prova ou retirar-se do recinto durante a realização da mesma, sem a 
devida autorização; 4. For surpreendido na prática de qualquer forma de comunicação com os 
outros candidatos ou pessoas estranhas, assim como, na utilização de livros notas, máquinas 
impressos e equipamento eletrônico de comunicação; 5. Recusar-se a devolver o exemplar de 
prova e/ou cartão resposta.   
6.11 – O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais e dados específicos 
da inscrição.  
6.12 – Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras 
pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. 
Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por agente do CEFET/PA 
devidamente treinado.  
6.13 – O CEFET/PA divulgará o gabarito das questões das provas objetivas, no endereço 
eletrônico http://www.cefetpa.br e no quadro de aviso da Secretaria Municipal de Abaetetuba em 
data a ser determinada no caderno de provas.   
  
7 – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO  
7.1 – Os candidatos serão classificados em ordem decrescentes, obedecendo ao total de pontos 
da prova objetiva. 
7.2 - Todos os candidatos terão suas provas corrigidas por meio de processamento eletrônico.  
7.3 – Será considerado APROVADO o candidato que obtiver o mínimo de 40% do total de 
pontos da prova objetiva e cujo número representativo da ordem de sua classificação for menor 
ou igual ao numero de vagas total fixado, no item 2, deste edital para o cargo a que concorre.  
7.3 – Será considerado ELIMINADO, o candidato que não obtiver o rendimento mínimo e a 
classificação estabelecidos no sub-item 7.2 deste Edital.  
7.4 – Para classificação, ficam estabelecidos, em seqüência, os seguintes critérios de 
desempates:  
1. O mais idoso, desde que tenha idade superior a sessenta anos, conforme artigo 27, parágrafo 
único, do Estatuto do Idoso.  
2. O candidato com maior número de pontos nas questões de conhecimentos específicos, 
quando for o caso.  
3. Pertencer ao serviço público municipal local com maior tempo de exercício.  
4. O candidato com maior número de pontos nas questões de língua portuguesa.  
5. For mais idoso, considerando o dia, o mês e o ano;  
7.5 – Os Candidatos serão convocados para a apresentação da documentação comprobatória 
das informações necessária para que sejam atendidos os critérios de desempate acima 
enumerados, no quadro de aviso da Secretaria Municipal de Educação de Abaetetuba e na 
internet no site www.cefetpa.br .  
7.6 – No dia e local divulgado os candidatos convocados deverão se apresentar munidos dos 
documentos que fazem prova das informações constantes no item 7.4 deste edital.  
  
9- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
  
9.1 – Caberá recurso a comissão de concursos públicos da FUNCEFET: a) sobre o conteúdo e 
aplicação da prova objetiva de múltipla escolha, dentro de dois dias úteis, a contar do dia 
seguinte ao da divulgação do gabarito oficial; b) sobre os resultados, dentro de dias úteis, a 
contar do dia seguinte ao da sua divulgação.  
9.2 – Serão rejeitados liminarmente o recurso que não tiverem fundamentado ou aqueles a que 
se der entrada fora dos prazos estabelecidos.  
9.3 – Admitir-se-á um único recurso para cada candidato.  
9.4 – Os recursos deverão ser protocolados no setor de protocolo da Secretaria Municipal de 
Educação de Abaetetuba, no horário de expediente.  
9.5 – O julgamento dos recursos será realizado pela comissão, avista de parecer técnico da 
FUNCEFET – Fundação de Apoio e Educação Tecnológica, Pesquisa e Extensão do Centro 
Federal de Educação Tecnológica do Pará.  
9.6 – Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos e/ou recursos de 
recursos.     
  



10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
  
10.1 - A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público 
contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados.  
10.2 - O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público na Secretaria 
Municipal de Educação de Abaetetuba, localizada na Rua Pedro Rodrigues, nº 700 - CENTRO 
por meio do telefone (91) 37512770 , das 9h00 às 14h00 e pelo telefone (91) 3201-1839 da 
FUNCEFET.  
10.3 - Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de 
realização das provas. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados 
a serem afixados no Quadro de Aviso da Sede da Secretaria Municipal de Educação de 
Abaetetuba e na internet através do site www.cefetpa.br .   
10.4 - Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos 
Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 
funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como identidade; careira de trabalho; careira nacional de habilitação (somente o 
modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997).  
10.4.1 - Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, 
títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo sem foto), carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados.  
10.4.2 - Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem 
protocolo do documento.  
10.5 - Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de 
identidade original, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do concurso 
público.  
10.6 – Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos predeterminados em 
Edital ou em comunicado.  
10.7 – Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o 
horário fixado para o seu início.  
10.8 – O candidato deverá permanecer no local de realização das provas por, no mínimo, uma 
hora após o início das provas.  
10.8.1 – A inobservância do subitem anterior acarretará a não – correção das provas e, 
consequentemente, a eliminação do candidato no concurso público.    
10.9 – Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas.  
10.10 – Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não – comparecimento 
a estas implicará a eliminação automática do candidato.  
10.11 – No dia de realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe 
de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo 
e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.  
10.12 – Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico 
ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, sua prova será 
anulada e ele será automaticamente eliminado do concurso público.  
10.13 – O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará na eliminação do 
candidato, constituindo tentativa de fraude.  
10.14 – O prazo de validade do concurso é de dois anos, contados a partir da data de 
publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por 
igual período.  
  
10.15 – Fica assegurada a fiscalização do concurso público, em todas as suas fases, pelas 
entidades sindicais representativas de servidores públicos, conforme prevê o artigo 11, § 3.º, da 
Lei Estadual n.º 5.810, de 24 de janeiro de 1994 (Regime Jurídico Único).  
10.16 – O resultado final do concurso será homologado pelo Prefeito Municipal de Abaetetuba, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba.  



10.17 – O candidato deverá manter atualizado seu endereço perante a Prefeitura, por meio de 
requerimento a ser enviado à sua Central de Atendimento enquanto estiver participando do 
Concurso Público, e perante o setor de Recursos Humanos da Prefeitura, se aprovado. São de 
exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seu 
endereço.  
10.18 – A Prefeitura Municipal de Abaetetuba não arcará com quaisquer despesas de 
descolamento de candidatos para a realização das provas e/ ou mudança de domicilio do 
candidato para a investidura no cargo.  
10.19 – Não serão considerados com deficiência os distúrbios e acuidades visual, passíveis de 
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.  
10.20 – A nomeação dos candidatos aprovados ocorrerá observando-se as necessidades 
imediatas da Prefeitura Municipal de Abaetetuba e de acordo com a legislação vigente  
10.21 – Os casos omissos serão resolvidos pelo FUNCEFET em conjunto com a Prefeitura 
Municipal de Abaetetuba.  
10.22 – Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como 
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação 
nas provas do concurso.  
10.23 – Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de 
outro edital.  
10.24 – O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.  
  

  
Abaetetuba - PA, 20 de dezembro de 2007.  

  
  
  

Prefeito Municipal de Abaetetuba  
  

ANEXO I  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Professor de educação infantil e ensino fundamental (1º a 4º serie ou 1º ao 5º ano)  

  
  Conhecimento Básico  
Língua Portuguesa  

Interpretação de texto e interpretação de textos de literatura brasileira do romantismo a 
contemporaneidade: autores, estilos e obras. Ortografia: emprego das letras. Divisão silábica. 
Emprego de crase e sinais de pontuação. Flexão de substantivos e adjetivos. Semântica: 
sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, hipônimos e hiperônimos. Pronomes: emprego, 
formas de tratamento e colocação. Concordância nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. 
Figuras de linguagem. 

 
Conhecimento Especifico 

Didática: As correntes e tendências pedagógicas da educação brasileira; Processo pedagógico 
e planejamento de ensino: objetivos, conteúdos, métodos de ensino e a avaliação escolar; A 
educação inclusiva. 2- Desenvolvimento Infantil: O desenvolvimento mental da criança de 0 a 6 
anos; O pensamento da criança; a fala, a escrita e a leitura da criança; Alfabetização e 
letramento. Processo pedagógico e seus componentes: objetivos, conteúdos, métodos de 
ensino e a avaliação da aprendizagem; O desenvolvimento psicossocial da criança de 7 a 14 
anos; A educação na constituição brasileira; Conteúdo e significados da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional; ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente; Sistema 
educacional brasileiro; O financiamento da educação brasileira; O FUNDEF e o FUNDEB. 4- 
Coordenação e orientação pedagógica: Os fins da educação; A organização da escola e a 



gestão escolar; Relação pedagógica professor/aluno/conhecimento; Projeto pedagógico da 
escola; organização curricular da escola; Causas e conseqüências do fracasso escolar; A 
interdisciplinaridade no trabalho pedagógico. 

 

 

 


