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RETIFICAÇÃO 002 

 
EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2016 

 
 
A Secretaria de Administração do Município de Bombinhas, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, que 
procedeu a RETIFICAÇÃO do Edital de Abertura do Processo Seletivo nº 001/2016, no 
seguinte termo: 
 
1) GRUPO IV – NIVEL SUPERIOR 

 

CARGO 
 

SALÁRIO 
BASE  

HABILITAÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 

Professor de 
Ensino 

Fundamental II - 
História 

R$ 1.181,29 

Habilitação em nível 
superior 

completo com licenciatura 
plena e habilitação 

específica na área de 
atuação 

 
20h/s 

 
 

Professor de 
Ensino 

Fundamental II - 
Língua Portuguesa 

R$ 1.181,29 

Habilitação em nível 
superior 

completo com licenciatura 
plena e habilitação 

específica na área de 
atuação 

 
20h/s 

 
 

 

2) No anexo II fica incluído o conteúdo programático abaixo especificado. 
 
 

ANEXO II – CONTEUDO PROGRAMÁTICO 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – NÍVEL SUPERIOR 
 
 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – História: Avaliação da aprendizagem. 
Didática e trabalho pedagógico. Fundamentos de currículo. Perspectivas metodológicas. 
Planejamento e gestão educacional. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. 
Metodologia de ensino de História. A Pré-História; as sociedades da antiguidade; a 
sociedade medieval; as transformações econômicas, políticas e sociais ocorridas com o 
desenvolvimento do comércio e da vida urbana; a expansão marítima e o processo de 
colonização da América;reforma protestante;renascimento cultural; o iluminismo; a 
revolução industrial; conflitos mundiais do século XX; a história da África; a luta dos 
negros no Brasil; economia e sociedade do Brasil Colônia; o processo de independência 
do Brasil; as lutas internas do Primeiro Império; as questões internas e as lutas externas 
no Segundo Império; a República Velha; A República Nova; Os governos militares e a 



 
                   ESTADO DE SANTA CATARINA 

                 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS 
                                SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO                 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Rua Baleia Jubarte, 328 José Amândio - 88215 000 - BOMBINHAS / SC 
                           Tel/Fax [47] 3393 9500 / 3393 9501 – www.bombinhas.sc.gov.br                             2/1 

redemocratização; a História de Santa Catarina; o mundo contemporâneo: a globalização, 
o conflito no Oriente Médio, o terrorismo, os problemas do meio ambiente. Lei de 
Diretrizes e Bases. Legislação municipal: Estatuto do servidor público, plano de carreira 
dos servidores públicos da educação. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – Língua Portuguesa: Avaliação da 
aprendizagem. Didática e trabalho pedagógico. Fundamentos de currículo. Perspectivas 
metodológicas. Planejamento e gestão educacional. Psicologia do desenvolvimento e da 
aprendizagem. Metodologia para o ensino de Português. Conceitos básicos da ciência 
linguística: o signo, o significado, o significante; sincronia e diacronia; sintagma e 
paradigma; sistema, norma e uso; variação linguística; modalidades faladas e escritas; a 
noção de erro; funções da linguagem; Compreensão e Interpretação dos diversos tipos de 
texto escrito; domínio da modalidade escrita e da norma culta da Língua Portuguesa; 
coesão e coerência; Uso, descrição e análise de estruturas da Língua Portuguesa: 
fonética e fonologia; morfossintaxe; semântica; léxico; ortografia; pontuação; Noções de 
história da Língua Portuguesa; Noções de estilística; Teoria literária: conceito de 
literatura; teoria dos gêneros literários; estilos de época; Movimentos literários; Literatura 
Brasileira: a literatura colonial e o Barroco; Arcadismo, Romantismo, Realismo; 
Naturalismo; e Parnasianismo; Simbolismo e Pré Modernismo; Modernismo e tendências 
contemporâneas. A literatura catarinense. Lei de Diretrizes e Bases. Legislação municipal: 
Estatuto do servidor público, plano de carreira dos servidores públicos da educação. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 
 

Permanecem inalteradas e por este Termo ratificadas as demais cláusulas do Edital de 
Abertura do Processo Seletivo 001/2016 
 
E assim, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
desconhecimento, faz baixar a presente retificação, que será publicada no paço municipal 
e no site www.bombinhas.sc.gov.br, dando ciência a todos os candidatos ao respectivo 
processo seletivo. 
 

Bombinhas, 25 de fevereiro de 2016. 
 
 
 

ANA PAULA DA SILVA 
Prefeita Municipal 

ROSÃNGELA ESCHEBERGER 
Secretária de Administração. 


