
      
 

Retificação 01 do Edital de Processo Seletivo 002/2014/SED – pág 1 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL 002/2014/SED 
 

 
O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
considerando a necessidade de corrigir informações contidas no Edital 002/2014/SED, torna público, aos 
interessados neste processo seletivo que nesta data foram retificadas as seguintes informações: 
 
 
No Anexo 01 do Edital, item B, Cargos de Nível de Ensino Médio, na coluna “Cargos/Disciplina” da 
tabela, onde se lê: 
“Instrutor de Libras” 
 
Leia-se: 
“Intérprete de Libras” 
 
 
No Anexo 01 do Edital, item B, Cargos de Nível de Ensino Médio, na coluna “Cargos/Disciplina” da 
tabela, onde se lê: 
“Professor Auxiliar de Apoio em Educação Especial” 
 
Leia-se: 
“Auxiliar de Apoio em Educação Especial” 
 
 
No Anexo 02 do Edital, item B, Cargos de Nível de Ensino Médio, conteúdo específico para os cargos, 
onde se lê: 
“Instrutor de Libras 
Aspectos linguísticos e legais da LIBRAS. A Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS: parâmetros fonológicos. 
Sistematização do léxico da morfologia e da sintaxe com apoio de recursos audiovisuais. Prática da 
LIBRAS: diálogos contextualizados. Sondagem/diagnóstico em aulas com intérprete de Língua de Sinais 
para conhecimento da realidade e análise do processo de articulação teoria/prática, nos locais onde realiza 
as atividades autônomas. Teoria da Interpretação e tradução nas Línguas de Sinais. Mecanismo do uso do 
espaço na LIBRAS. A ética e o papel do intérprete na sala de aula. Leitura e produção de textos. A 
legislação e regulamentação da profissão Intérprete. As estratégias do uso das expressões faciais e 
corporais na interpretação. Técnicas de interpretação LIBRAS X Português. Vícios de linguagem e 
variações linguísticas da interpretação em LIBRAS. As nuances da enunciação em Língua de Sinais – 
LIBRAS.” 
 
Leia-se: 
“Intérprete de Libras 
Aspectos linguísticos e legais da LIBRAS. A Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS: parâmetros fonológicos. 
Sistematização do léxico da morfologia e da sintaxe com apoio de recursos audiovisuais. Prática da 
LIBRAS: diálogos contextualizados. Sondagem/diagnóstico em aulas com intérprete de Língua de Sinais 
para conhecimento da realidade e análise do processo de articulação teoria/prática, nos locais onde realiza 
as atividades autônomas. Teoria da Interpretação e tradução nas Línguas de Sinais. Mecanismo do uso do 
espaço na LIBRAS. A ética e o papel do intérprete na sala de aula. Leitura e produção de textos. A 
legislação e regulamentação da profissão Intérprete. As estratégias do uso das expressões faciais e 
corporais na interpretação. Técnicas de interpretação LIBRAS X Português. Vícios de linguagem e 
variações linguísticas da interpretação em LIBRAS. As nuances da enunciação em Língua de Sinais – 
LIBRAS.” 
 
 
No Anexo 02 do Edital, item B, Cargos de Nível de Ensino Médio, conteúdo específico para os cargos, 
onde se lê: 
“Professor Auxiliar de Apoio em Educação Especial 
Educação Especial: conceitos e definições. O aluno de necessidades especiais. Estrutura e Funcionamento 
da Educação Especial. Modalidades de Atendimento na Educação Especial. Salas de Recurso. Centro de 
Atendimento Especializado. Instituições Especializadas. Deficiência Mental. Deficiência Visual. Surdez. 
Deficiência Física. Superdotação/Altas Habilidades. Condutas típicas. Educação Inclusiva. A Escola de 
qualidade para todos.” 
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Leia-se: 
“Auxiliar de Apoio em Educação Especial 
Educação Especial: conceitos e definições. O aluno de necessidades especiais. Estrutura e Funcionamento 
da Educação Especial. Modalidades de Atendimento na Educação Especial. Salas de Recurso. Centro de 
Atendimento Especializado. Instituições Especializadas. Deficiência Mental. Deficiência Visual. Surdez. 
Deficiência Física. Superdotação/Altas Habilidades. Condutas típicas. Educação Inclusiva. A Escola de 
qualidade para todos.” 
 
 
No Anexo 02 do Edital, item A, Cargos de Nível de Ensino Superior, conteúdo específico para os cargos, 
onde se lê: 
“Professor de História - PIII 
A origem do homem; Sociedades Primitivas: localização, atividades econômicas, estrutura social, crenças, 
arte e cotidiano nessas sociedades; Pré-história brasileira; As populações indígenas primitivas do Brasil; As 
populações indígenas primitivas de Santa Catarina; Sociedades da Antiguidade Oriental: Egito Antigo, 
Mesopotâmia e o povo Hebreu. Localização, estrutura econômica, social e estrutura política, imperialismo, 
religião e arte, cultura e cotidiano dessas sociedades; Sociedades da Antiguidade clássica: Grécia e Roma: 
Localização, estrutura econômica, social e política, imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano dessas 
sociedades; Formação e crise da economia escravista; O direito romano; O cristianismo; A Europa 
Medieval: transição do escravismo antigo para o Feudalismo; Feudalismo: economia, sociedade e 
organização política, consolidação; Crise do Feudalismo e a transição para o capitalismo: renascimento 
urbano e comercial e as corporações de ofício; A época moderna: as transformações socioculturais, política, 
econômica e tecnológica; Expansão ultramarina e comercial, mercantilismo; Renascimento, Humanismo, 
Reforma Protestante e Contrarreforma; O Iluminismo e a Revolução Francesa; A Revolução Industrial; O 
sistema colonial: o pacto colonial, suas características, políticas e econômicas na América Colonial; O Brasil 
Colonial: A economia açucareira e mineira; A sociedade açucareira e mineira; Administração colonial e o 
escravismo colonial; As contradições do sistema colonial e as conjurações; O processo de Independência: A 
corte portuguesa no Brasil; As tentativas de recolonização e a independência; O Império brasileiro: Primeiro 
Império: construção do Estado brasileiro pós-independência; Constituição de 1824; Confederação do 
Equador; Período Regencial; Segundo Império: economia cafeeira; Guerra do Paraguai; Transição do 
trabalho escravo para o trabalho livre; Abolicionismo; Movimento republicano e a Proclamação da 
República; O Brasil República: Primeira República (1889 - 1930): características políticas; situação 
econômica; crises políticas. Da revolução de 1930 ao Estado Novo (1937-1945): características políticas e 
econômicas. De 1945 aos tempos atuais: transformações sociais, culturais, econômicas e tecnológicas; A 
época contemporânea: consolidação e expansão do capitalismo; O imperialismo: características gerais; a 
nova corrida colonial; os conflitos e alianças que antecederam as duas guerras mundiais; A crise de 1929 e 
sua repercussão no Brasil; O mundo pós 1945: a descolonização da Ásia e da África, a Guerra Fria e a nova 
ordem geopolítica mundial. A globalização da economia e a era da informação; História de Santa Catarina e 
do município de Itajaí (Origem; História Política; Divisão Política Administrativa; Economia; Desenvolvimento 
Urbano; Cultura e Patrimônio). [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas 
propostos].” 
 
Leia-se: 
“Professor de História - PIII 
A origem do homem; Sociedades Primitivas: localização, atividades econômicas, estrutura social, crenças, 
arte e cotidiano nessas sociedades; Pré-história brasileira; As populações indígenas primitivas do Brasil; As 
populações indígenas primitivas de Santa Catarina; Sociedades da Antiguidade Oriental: Egito Antigo, 
Mesopotâmia e o povo Hebreu. Localização, estrutura econômica, social e estrutura política, imperialismo, 
religião e arte, cultura e cotidiano dessas sociedades; Sociedades da Antiguidade clássica: Grécia e Roma: 
Localização, estrutura econômica, social e política, imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano dessas 
sociedades; Formação e crise da economia escravista; O direito romano; O cristianismo; A Europa 
Medieval: transição do escravismo antigo para o Feudalismo; Feudalismo: economia, sociedade e 
organização política, consolidação; Crise do Feudalismo e a transição para o capitalismo: renascimento 
urbano e comercial e as corporações de ofício; A época moderna: as transformações socioculturais, política, 
econômica e tecnológica; Expansão ultramarina e comercial, mercantilismo; Renascimento, Humanismo, 
Reforma Protestante e Contrarreforma; O Iluminismo e a Revolução Francesa; A Revolução Industrial; O 
sistema colonial: o pacto colonial, suas características, políticas e econômicas na América Colonial; O Brasil 
Colonial: A economia açucareira e mineira; A sociedade açucareira e mineira; Administração colonial e o 
escravismo colonial; As contradições do sistema colonial e as conjurações; O processo de Independência: A 
corte portuguesa no Brasil; As tentativas de recolonização e a independência; O Império brasileiro: Primeiro 
Império: construção do Estado brasileiro pós-independência; Constituição de 1824; Confederação do 
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Equador; Período Regencial; Segundo Império: economia cafeeira; Guerra do Paraguai; Transição do 
trabalho escravo para o trabalho livre; Abolicionismo; Movimento republicano e a Proclamação da 
República; O Brasil República: Primeira República (1889 - 1930): características políticas; situação 
econômica; crises políticas. Da revolução de 1930 ao Estado Novo (1937-1945): características políticas e 
econômicas. De 1945 aos tempos atuais: transformações sociais, culturais, econômicas e tecnológicas; A 
época contemporânea: consolidação e expansão do capitalismo; O imperialismo: características gerais; a 
nova corrida colonial; os conflitos e alianças que antecederam as duas guerras mundiais; A crise de 1929 e 
sua repercussão no Brasil; O mundo pós 1945: a descolonização da Ásia e da África, a Guerra Fria e a nova 
ordem geopolítica mundial. A globalização da economia e a era da informação; História de Santa Catarina e 
do município de Balneário Camboriú (Origem; História Política; Divisão Política Administrativa; Economia; 
Desenvolvimento Urbano; Cultura e Patrimônio). [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de 
texto(s) sobre os temas propostos].” 
 
 
No Anexo 02 do Edital, item B, Cargos de Nível de Ensino Médio, conteúdo específico para os cargos, 
onde se lê: 
“Professor de História - PI 
A origem do homem; Sociedades Primitivas: localização, atividades econômicas, estrutura social, crenças, 
arte e cotidiano nessas sociedades; Pré-história brasileira; As populações indígenas primitivas do Brasil; As 
populações indígenas primitivas de Santa Catarina; Sociedades da Antiguidade Oriental: Egito Antigo, 
Mesopotâmia e o povo Hebreu. Localização, estrutura econômica, social e estrutura política, imperialismo, 
religião e arte, cultura e cotidiano dessas sociedades; Sociedades da Antiguidade clássica: Grécia e Roma: 
Localização, estrutura econômica, social e política, imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano dessas 
sociedades; Formação e crise da economia escravista; O direito romano; O cristianismo; A Europa 
Medieval: transição do escravismo antigo para o Feudalismo; Feudalismo: economia, sociedade e 
organização política, consolidação; Crise do Feudalismo e a transição para o capitalismo: renascimento 
urbano e comercial e as corporações de ofício; A época moderna: as transformações socioculturais, política, 
econômica e tecnológica; Expansão ultramarina e comercial, mercantilismo; Renascimento, Humanismo, 
Reforma Protestante e Contrarreforma; O Iluminismo e a Revolução Francesa; A Revolução Industrial; O 
sistema colonial: o pacto colonial, suas características, políticas e econômicas na América Colonial; O Brasil 
Colonial: A economia açucareira e mineira; A sociedade açucareira e mineira; Administração colonial e o 
escravismo colonial; As contradições do sistema colonial e as conjurações; O processo de Independência: A 
corte portuguesa no Brasil; As tentativas de recolonização e a independência; O Império brasileiro: Primeiro 
Império: construção do Estado brasileiro pós-independência; Constituição de 1824; Confederação do 
Equador; Período Regencial; Segundo Império: economia cafeeira; Guerra do Paraguai; Transição do 
trabalho escravo para o trabalho livre; Abolicionismo; Movimento republicano e a Proclamação da 
República; O Brasil República: Primeira República (1889 - 1930): características políticas; situação 
econômica; crises políticas. Da revolução de 1930 ao Estado Novo (1937-1945): características políticas e 
econômicas. De 1945 aos tempos atuais: transformações sociais, culturais, econômicas e tecnológicas; A 
época contemporânea: consolidação e expansão do capitalismo; O imperialismo: características gerais; a 
nova corrida colonial; os conflitos e alianças que antecederam as duas guerras mundiais; A crise de 1929 e 
sua repercussão no Brasil; O mundo pós 1945: a descolonização da Ásia e da África, a Guerra Fria e a nova 
ordem geopolítica mundial. A globalização da economia e a era da informação; História de Santa Catarina e 
do município de Itajaí (Origem; História Política; Divisão Política Administrativa; Economia; Desenvolvimento 
Urbano; Cultura e Patrimônio). [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas 
propostos].” 
 
Leia-se: 
“Professor de História - PI 
A origem do homem; Sociedades Primitivas: localização, atividades econômicas, estrutura social, crenças, 
arte e cotidiano nessas sociedades; Pré-história brasileira; As populações indígenas primitivas do Brasil; As 
populações indígenas primitivas de Santa Catarina; Sociedades da Antiguidade Oriental: Egito Antigo, 
Mesopotâmia e o povo Hebreu. Localização, estrutura econômica, social e estrutura política, imperialismo, 
religião e arte, cultura e cotidiano dessas sociedades; Sociedades da Antiguidade clássica: Grécia e Roma: 
Localização, estrutura econômica, social e política, imperialismo, religião e arte, cultura e cotidiano dessas 
sociedades; Formação e crise da economia escravista; O direito romano; O cristianismo; A Europa 
Medieval: transição do escravismo antigo para o Feudalismo; Feudalismo: economia, sociedade e 
organização política, consolidação; Crise do Feudalismo e a transição para o capitalismo: renascimento 
urbano e comercial e as corporações de ofício; A época moderna: as transformações socioculturais, política, 
econômica e tecnológica; Expansão ultramarina e comercial, mercantilismo; Renascimento, Humanismo, 
Reforma Protestante e Contrarreforma; O Iluminismo e a Revolução Francesa; A Revolução Industrial; O 
sistema colonial: o pacto colonial, suas características, políticas e econômicas na América Colonial; O Brasil 
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Colonial: A economia açucareira e mineira; A sociedade açucareira e mineira; Administração colonial e o 
escravismo colonial; As contradições do sistema colonial e as conjurações; O processo de Independência: A 
corte portuguesa no Brasil; As tentativas de recolonização e a independência; O Império brasileiro: Primeiro 
Império: construção do Estado brasileiro pós-independência; Constituição de 1824; Confederação do 
Equador; Período Regencial; Segundo Império: economia cafeeira; Guerra do Paraguai; Transição do 
trabalho escravo para o trabalho livre; Abolicionismo; Movimento republicano e a Proclamação da 
República; O Brasil República: Primeira República (1889 - 1930): características políticas; situação 
econômica; crises políticas. Da revolução de 1930 ao Estado Novo (1937-1945): características políticas e 
econômicas. De 1945 aos tempos atuais: transformações sociais, culturais, econômicas e tecnológicas; A 
época contemporânea: consolidação e expansão do capitalismo; O imperialismo: características gerais; a 
nova corrida colonial; os conflitos e alianças que antecederam as duas guerras mundiais; A crise de 1929 e 
sua repercussão no Brasil; O mundo pós 1945: a descolonização da Ásia e da África, a Guerra Fria e a nova 
ordem geopolítica mundial. A globalização da economia e a era da informação; História de Santa Catarina e 
do município de Balneário Camboriú (Origem; História Política; Divisão Política Administrativa; Economia; 
Desenvolvimento Urbano; Cultura e Patrimônio). [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de 
texto(s) sobre os temas propostos].” 
 
 
 
Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação, sendo o Edital e seus anexos, consolidado com 
as alterações decorrentes desta Retificação. 
 
 
As inscrições ao cargo de Instrutor de Libras (Ensino Médio) realizadas até a data desta publicação, serão 
automaticamente revertidas para o cargo de Intérprete de Libras (Ensino Médio). 
 
 
 
 

Balneário Camboriú (SC), 18 de novembro de 2014. 

 

 

 
Edson Renato Dias 
Prefeito Municipal 


