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Município de Cantagalo 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
 
 
 
 
 

RETIFICAÇÃO II DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 
 
 

A Prefeitura Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, considerando a 
prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade, retifica o Edital 
nº. 001/2013 supracitado: 
 
 
1 - O “ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA”, no cargo de “Fiscal de 
Tributos”, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“FISCAL DE TRIBUTOS 
Conhecimento em vigilância sanitária (Decreto Estadual nº 23430/74 no que compete ao Município fiscalizar); Código de Obras, 
Código de Posturas, Código de Limpeza Urbana; Lei Federal nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, que compete ao Município 
Fiscalizar. Proteção, Controle, Conservação, Recuperação do Meio Ambiente e penalidades e dá outras providências”; Código de 
Defesa do Consumidor; Ética profissional.” 
 
2 - O “ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA”, nos cargos de “Professor 
de Educação Infantil – Creche e Pré-Escola e Professor de Educação Infantil – Creche e Pré-Escola – 30 h”, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE E PRÉ-ESCOLA 
Teoria e Prática da Educação Conhecimentos Político-Pedagógicos: função social e política da escola: perspectiva crítica e perspectiva 
neoliberal; gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; colegiados escolares; projetos político-pedagógicos; 
a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; a organização da educação básica: LDB Lei Federal 
nº 9394/96; princípios e fins da educação nacional; diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a educação Infantil; 
Parâmetros curriculares nacionais e Proposta Curricular (RCNEI-Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil). Conhecimentos 
da Prática de Ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem; conhecimento na escola; a organização do tempo e do 
espaço e a avaliação escolar; projetos de trabalho e a interdisciplinaridade; cotidiano escolar: relações de poder na escola; currículo 
e cultura; tendências pedagógicas na prática escolar. Ética profissional. 
 
..... 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE E PRÉ-ESCOLA 30H 
Teoria e Prática da Educação Conhecimentos Político-Pedagógicos: função social e política da escola: perspectiva crítica e perspectiva 
neoliberal; gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; colegiados escolares; projetos político-pedagógicos; 
a educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar; a organização da educação básica: LDB Lei Federal 
nº 9394/96; princípios e fins da educação nacional; diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a educação Infantil; 
Parâmetros curriculares nacionais e Proposta Curricular (RCNEI-Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil). Conhecimentos 
da Prática de Ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem; conhecimento na escola; a organização do tempo e do 
espaço e a avaliação escolar; projetos de trabalho e a interdisciplinaridade; cotidiano escolar: relações de poder na escola; currículo 
e cultura; tendências pedagógicas na prática escolar. Ética profissional.” 
 
3 - O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta Retificação. 
 
4 - Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
Cantagalo/RJ, 21 de novembro de 2013. 

 
 

SAULO DOMINGUES GOUVEIA 
Prefeito Municipal 


