
ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA BARRA 

 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 

 
1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

 

 

O Prefeito de Santo Antonio da Barra, no uso de suas atribuições legais, 
torna público, para conhecimento dos interessados, a 1ª retificação do Edital de 
Concurso Público nº 001/2013, de acordo com o especificado abaixo: 
 

1 – Para os cargos de Coletor Municipal, Chefe do Departamento de 
Pessoal, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas, 
em relação às suas habilitações mínimas, fica retificado de acordo com o que 
segue abaixo em relação ao Anexo I do Edital: 
 

Cargo COLETOR MUNICIPAL 
Vagas 01 

Reserva Técnica 03 

PNE - 

Habilitação Mínima Curso Superior.                                     
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 1.330,08 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Específica 20 Questões 100,00 pontos 

D
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Controlar o recebimento de Tributos Municipais, Multas, Juros, Correção Monetária, dar quitação nas 
guias de recolhimento de tributos, prestar contas junto a Tesouraria ou Secretaria de Finanças. 

 

 

Cargo OPERADOR DE MÁQUINAS  LEVES 
Vagas 01 

Reserva Técnica 03 

PNE - 

Habilitação Mínima 1º grau incompleto e CNH “C” ou Superior 
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 1.215,15 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Matemática 20 Questões 100,00 pontos 
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Operar tratores, executando as tarefas pertinentes a  utilização  dos  mesmos na área urbana e rural,  
vistoriar o veículo e  zelar pela manutenção, recolhê-los a garagem assim que as tarefas forem 
concluídas. 
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Cargo OPERADOR DE MÁQUINAS  PESADAS 
Vagas 01 

Reserva Técnica 03 

PNE - 

Habilitação Mínima 1º grau incompleto e CNH “D” ou Superior  
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 1.290,15 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Matemática 20 Questões 100,00 pontos 
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Operar  motoniveladoras e maquinários pesados em geral,  executar todas as tarefas pertinentes a 
utilização de tais  equipamentos, seja na área urbana,  seja na rural; vistoriar o veículo, zelando pela  
manutenção,  recolhê-los a garagem,  assim que  as  tarefas forem concluídas. 
 

 

 

Cargo CHEFE DO DEPARTAMENTO PESSOAL 
Vagas 01 

Reserva Técnica 03 

PNE - 

Habilitação Mínima Curso Médio Completo                                     
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 1.330,08 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Específica 20 Questões 100,00 pontos 
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Dar parecer nos processos e assuntos que lhe forem encaminhados pelo executivo e Secretaria da 
Administração; Prestar as informações e os esclarecimentos que se fizerem necessários ao despacho 
dos Processos pendentes de sua deliberação; organizar e manter os acentamentos relativos aos 
funcionários público do Município; informar todos os processos que lhe forem enviados pela 
Procuradoria Geral do Município; fornecer Certidões de Tempo de Serviço; Organizar, no prazo legal, a 
relação de faltas dos Servidores da Prefeitura, para efeito de Confecção de folha de pagamentos; 
proceder a contagem de tempo de servidores da Prefeitura, à vista dos dados constantes dos 
respectivos prontuários, para adicional por tempo de serviço, licença plena, aposentadoria e demais 
efeitos previstos em lei; registrar e controlar todas as ocorrências com o pessoal do Município; 
promover, direta ou indiretamente, o recrutamento e seleção de pessoal para a Prefeitura e executar 
quaisquer outras tarefas com relatas ao serviço do Departamento de Recursos Humano e da 
Superintendência de Recursos Humano. 
 

1.1 - O candidato já inscrito nos cargos especificados acima,que não concorde 
com a alteração de Habilitação Mínima exigida, poderá solicitar o cancelamento 
de sua inscrição, bem como o ressarcimento do valor pago, através do site 
www.ebraconconcursos.com.br , (Formulário – RESTITUIÇÃO DE VALORES); 
 
1.1.1 – O candidato que optar pela restituição, este valor deverá ser depositado 
pela empresa Ebracon até o 5º (quinto) dia útil após o encerramento das novas 
inscrições. 
 
1.1.2 – Caso o candidato não solicite a restituição prevista no item anterior, até 
o 5º (quinto) dia útil após o encerramento das novas inscrições, ficará 
evidenciado que o mesmo concordou com as alterações efetuadas. 
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2 - Fica retificado no Edital 001/2013 o item 6.3.6, que passa a conter o 
seguinte texto: 
 
“6.3.6 – Os títulos a serem avaliados, deverão ser enviados, em cópias 
autenticadas, para a sede da EBRACON - Empresa Brasileira de Concursos 
Ltda. – Rua 86-A, Qd. F-22, Lt. 09, Nº 91, Setor Sul, CEP.: 74.083-340,Goiânia-
Goiás, pessoalmente ou por sedex, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis 
contados a partir da divulgação do resultado da prova objetiva (1ª fase), 
com indicação na parte da frente do envelope – PROVA DE TÍTULOS - 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 
ANTONIO DA BARRA e NUMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO e dentro 
do envelope deverá conter os títulos apresentados, em original ou por cópia 
autenticada em cartório, uma cópia de sua ficha de inscrição, endereço 
completo, inclusive e-mail. 
 
3 - Ficam criadas as vagas para os cargos de Coveiro Municipal, Auxiliar de 
Secretaria e Professor I, Professor II (Pedagogia), Professor II 
(Matemática), Professor II (Língua Portuguesa) de acordo com os requisitos 
abaixo: 
 
 

Cargo COVEIRO MUNICIPAL 
Vagas 01 

Reserva Técnica 03 

PNE - 

Habilitação Mínima 1º grau incompleto 
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 1.215,15 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Matemática 20 Questões 100,00 pontos 

D
es

c
ri

ç
ão

 
S
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Abrir covas para realização de sepultamentos, realizar sepultamentos e exumações, zelar pela 
limpeza, organização e conservação do cemitério, realizar a limpeza das covas e jazigos, carregar 
caixões, desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência.  
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Cargo AUXILIAR DE SECRETARIA 
Vagas 02 

Reserva Técnica 06 

PNE - 

Habilitação Mínima 2º grau completo 
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 1.215,15 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Matemática 20 Questões 100,00 pontos 

D
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u
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Auxiliar na execução de tarefas nas áreas financeiras, orçamentária de material, patrimônio e de 
recursos humanos e outras ligadas as atividades, meio e fim do órgão; auxiliar no controle das 
atividades e tarefas da área de manutenção geral, executar, sob supervisão, tarefas inerentes as 
comunicações e telecomunicações, recebendo e transmitindo mensagens, auxiliar na implantação e 
execução de normas, regulamentos, manuais e roteiros de serviços; prestar informações e 
esclarecimento sobre o órgão; colaborar na elaboração de relatórios, na preparação de gráficos, 
coleta de dados e minutas documentos; executar tarefas de informática, datilografia, mecanografia e 
de secretaria em geral; rascunhar ofícios, cartas, certidões, declarações, despachos, pareceres e 
outros documentos, auxiliar nas tarefas relativas a aquisição de material e nos controles internos, 
bem como na distribuição; identificar, afixando as devidas plaquetas em todo material permanente e 
equipamentos; auxiliar no exame e controle dos pedido e do fornecimento de material permanente; 
auxiliar no cadastro de bens e imóveis; auxiliar no preparo e controle de fichas de freqüência, cartões 
de ponto e apurar o tempo dos funcionários; auxiliar na elaboração de folha de pagamento; auxiliar 
nas tarefas ligadas ao controle de livros, revistas, jornais, periódicos e outras publicações, colaborar 
no montagem de prestação de contas, auxiliar em trabalho de recebimento, registro, tramitação, 
conservação e arquivo de papeis e documentos.  

 
 

Cargo PROFESSOR I 
Vagas 03 

Reserva Técnica 09 

PNE - 

Habilitação Mínima Formação técnica em nível médio: Magistério ou área afim com Formação 
em Educação Infantil 

Carga Horária Semanal 30 horas aula semanal nos Termos do Art. 112 da Lei Municipal nº 363/09 
Vencimento R$ 1.177,20 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Específica 20 Questões 100,00 pontos 

D
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 Regência na Educação Infantil ou na 1ª fase do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos (1º ao 5º ano) 
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Cargo PROFESSOR II (Pedagogia) 
Vagas 01 

Reserva Técnica 03 

PNE - 

Habilitação Mínima Graduação em nível superior: Licenciatura Plena em Pedagogia 
Carga Horária Semanal 30 horas aula semanal nos Termos do Art. 112 da Lei Municipal nº 363/09 
Vencimento R$ 1.236,60 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Específica 20 Questões 100,00 pontos 

D
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c
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ç
ão

 
S
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m
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 Regência na sala de aula na 1ª fase do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos  
 
 
 
 
 

 
 

Cargo PROFESSOR II (Matemática) 
Vagas 01 

Reserva Técnica 03 

PNE - 

Habilitação Mínima Graduação em nível superior: Licenciatura Plena em Matemática 
Carga Horária Semanal 30 horas aula semanal nos Termos do Art. 112 da Lei Municipal nº 363/09 
Vencimento R$ 1.236,60 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Específica 20 Questões 100,00 pontos 

D
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c
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S

u
m
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Regência na sala de aula na 1ª fase do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos (1º ao 5º ano). e/ou 
ministrar a disciplina de Matemática no ensino fundamental de 09 anos (1ª e 2 ª fases) 
 
 
 
 
 

 
 

Cargo PROFESSOR II (Língua Portuguesa) 
Vagas 01 

Reserva Técnica 03 

PNE - 

Habilitação Mínima Graduação em nível superior: Licenciatura Plena em Letras Modernas 
(Língua Portuguesa) 

Carga Horária Semanal 30 horas aula semanal nos Termos do Art. 112 da Lei Municipal nº 363/09 
Vencimento R$ 1.236,60 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Específica 20 Questões 100,00 pontos 

D
es

c
ri

ç
ão

 
S
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m
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Regência na sala de aula na 1ª fase do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos (1º ao 5º ano). e/ou 
ministrar a disciplina de Língua Portuguesa no ensino fundamental de 09 anos (1ª e 2 ª fases) 
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Cargo PROFESSOR II (História) 
Vagas 01 

Reserva Técnica 03 

PNE - 

Habilitação Mínima Graduação em nível superior: Licenciatura Plena em História 
Carga Horária Semanal 30 horas aula semanal nos Termos do Art. 112 da Lei Municipal nº 363/09 
Vencimento R$ 1.236,60 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Específica 20 Questões 100,00 pontos 

D
es

c
ri

ç
ão

 
S
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m
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Regência na sala de aula na 1ª fase do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos (1º ao 5º ano). e/ou 
ministrar a disciplina de Historia no ensino fundamental de 09 anos (1ª e 2 ª fases) 
 
 
 
 
 

 
Para os cargos de Professor I, Professor II (Pedagogia), Professor II 
(Matemática), Professor II (Língua Portuguesa), seguem conteúdos 
programáticos: 
 

Específicas 
Professor II (Pedagogia) – Concepção de gestão: teoria, princípios e valores. Perspectivas da 
Gestão Escolar e Implicações. Educação e Gestão Descentralizada. Relação entre Políticas 
públicas e gestão democrático-participativa. Conhecimento e reflexão sobre a prática da 
gestão. Autonomia da Escola e Democratização. Escola e Luta de Classes: implicações sócio-
econômicas e bases institucionais, relação especialista, escola e sociedade: a divisão do 
trabalho na sociedade e na escola, a crítica e novas perspectivas. Tendências atuais do 
trabalho do pedagogo e o planejamento educacional, o trabalho do pedagogo e a 
responsabilidade na qualidade de ensino. A atuação do pedagogo e a capacitação docente em 
serviço. O pedagogo e processo de ensino. Planejamento didático, sistematização do saber 
produzido na escola, avaliação de aprendizagem. O pedagogo: da competência técnica ao 
compromisso político. Planejamento e Avaliação. Projeto Pedagógico. Conhecimentos 
Pedagógicos: Tendências pedagógicas e suas manifestações na Prática educativa; Escola: 
um espaço em transformação: Escola tradicional e escola contemporânea – caracterização; 
Inter-relações dos elementos transformadores da escola: sociedade, cultura, conhecimento, 
ensino-aprendizagem,  relação  professor - aluno; organização da prática educativa: 
Planejamento escolar – importância, etapas do planejamento: diagnóstico, objetivos, seleção 
de conteúdos, procedimentos, recursos didáticos e avaliação pedagógica. Avaliação escolar. 
Projeto pedagógico e didático. 
 
Professor II (Língua Portuguesa) – Lingua portuguesa: Estudo de texto informativo e/ou 
literário. Conhecimentos lingüísticos: Ortografia; O nome e seu emprego;  O verbo: flexão, 
emprego de tempos e modos; o pronome e seu emprego; Regência verbal e nominal. 
Concordância verbal  e nominal. Estrutura  da oração e do período; aspectos sintáticos e 
semânticos, processo de coordenação e subordinação. Figuras de linguagem. Séries 
sinonímicas, homonímicas e paronímicas. Pontuação: A variação lingüística: as diversas 
modalidades do uso da língua. Formação de palavras. Literatura: Literatura contemporânea. 
Alfabetização e Lingüística. Conhecimentos Pedagógicos Tendências pedagógicas e suas 
manifestações na Prática educativa; Escola: um espaço em transformação: Escola tradicional e 
escola contemporânea – caracterização; Inter-relações dos elementos transformadores da 
escola: sociedade, cultura, conhecimento, ensino-aprendizagem, relação professor - aluno; 
organização da prática educativa: Planejamento escolar – importância, etapas do 
planejamento: diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, procedimentos, recursos didáticos 
e avaliação pedagógica. Avaliação escolar. Projeto pedagógico e didático. 
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Professor II (Matemática) – Conjuntos Numéricos;  Números naturais; números inteiros; 
números racionais; números reais.; Razão; proporção; grandezas proporcionais; Unidades de 
medidas: Comprimento; Superfície; Volume; Capacidade e massa; Equações do 1º grau e do 
2º grau,  inequações  e sistemas; Cálculo Algébrico: Polinômios e operações; fatoração; 
frações algébricas; Gráficos; Função: afim, quadrática, modular, exponencial, logaritma;  
progressões; Geometria plana e espacial; Teorema  de Tales; Teorema das bissetrizes; 
Teorema de Pitágoras. Análise Combinatória; Probabilidade; Matrizes; Estatística; regra de 
três;  Matemática Financeira;  Raciocínio Lógico Conhecimentos Pedagógicos Tendências 
pedagógicas e suas manifestações na Prática educativa; Escola: um espaço em 
transformação: Escola tradicional e escola contemporânea – caracterização; Inter-relações dos 
elementos transformadores da escola: sociedade, cultura, conhecimento, ensino-
aprendizagem,  relação  professor - aluno; organização da prática educativa: Planejamento 
escolar – importância, etapas do planejamento: diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, 
procedimentos, recursos didáticos e avaliação pedagógica. Avaliação escolar. Projeto 
pedagógico e didático. 
 
Professor I – Reflexões sobre alfabetização: concepções de linguagem e escrita. Origem da 
escrita e sua apropriação pela criança. Letramento. As relações entre ensino e aprendizagem 
na sala de aula; a metodologia nas áreas do conhecimento; a importância do jogo na 
educação; a língua escrita numa perspectiva interacionista; LDB (Lei de diretrizes e bases da 
Educação Nacional) n.º 9.394/96; PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) para o Ensino 
Fundamental. Temas transversais em educação; a construção do conhecimento na escola; 
pedagogia de projetos e referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. Avaliação. 
Projeto Pedagógico. Projeto Didático. Educação Inclusiva. Conhecimentos Pedagógicos: 
Tendências pedagógicas e suas manifestações na Prática educativa. Escola: um espaço em 
transformação. Escola tradicional e escola contemporânea. Inter-relações dos elementos 
transformadores da escola: sociedade, cultura, conhecimento, ensino-aprendizagem, relação 
professor–aluno. Organização e Gestão da Escola. Organização da prática educativa: 
planejamento. Avaliação pedagógica. Avaliação escolar. Projeto pedagógico e didático. 
Educação Especial. Formação continuada. 
 
Professor II (História) - O homem e a sociedade: agente social, agente da história. Conceito 
de História. A história e o ofício do historiador. Importância  da história e o caráter globalizante 
do processo histórico:  As fontes históricas e o tempo histórico.  As comunidades primitivas: Os 
caçadores e coletores; Os pastores e agricultores; A natureza das comunidades primitivas.  As 
comunidades antigas: O modo de produzir, organizar-se e pensar dos incas e egípcios; O 
modo de produzir, organizar-se e pensar dos gregos e romanos. A transição do escravismo 
para o feudalismo: A decadência do Império Romano do Ocidente: a crise do escravismo; As 
penetrações  bárbaras  e  a  formação  dos  Impérios bárbaros (germanos); O oriente bisantino  
e  árabe: contribuições para a cultura  ocidental. As novas relações de trabalho na Europa 
Ocidental e o feudalismo: Economia, sociedade e organização  política; A cultura medieval; A 
igreja; A transição do feudalismo para o capitalismo: A crise  feudal; A modernidade européia; 
O sistema colonial. A consolidação do capitalismo:  O  capitalismo:  conceito   e característica; 
A  luta  política  da  burguesia  européia; A  revolução industrial; As lutas do proletariado 
europeu; A conjuntura  européia. A crise  do  sistema  colonial. A  expansão capitalista e a 
divisão internacional do trabalho (século XIX e início  do XX):  A abertura de  novos    mercados 
separa o capitalismo europeu ocidental - o imperialismo; A expansão territorial  e  a 
consolidação  do capitalismo norte-americano; A estruturação do estado na América Latina - o 
caudilhismo; O império  brasileiro,  trabalho e economia brasileira no século XIX; A república 
brasileira (1889/1920). O capitalismo financeiro  e monopolista,  a  suas crises estruturais: o 
Neo-Imperialismo e a vida socialista: A introdução ao mundo  contemporâneo: quadro geral; A 
conjuntura européia do início do século XX; A disputa e o enfrentamento entre o capitalismo e o 
socialismo; O Neo-Imperialismo e a América Latina; O Neo-Imperialismo e a luta de libertação 
da Ásia e da África;  O  Brasil (1920/1960). O capitalismo dependente, o subdesenvolvimento e 
as vias de superação: revolução e alinhamento  internacional: Processos revolucionários; 
Alinhamento; O Brasil de 1960 aos dias atuais; O mundo contemporâneo - questões atuais. 
Conhecimentos Pedagógicos: Tendências pedagógicas e suas manifestações na Prática 
educativa. Escola: um espaço em transformação. Escola tradicional e escola contemporânea. 
Inter-relações dos elementos transformadores da escola: sociedade, cultura, conhecimento, 
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ensino-aprendizagem, relação professor–aluno. Organização e Gestão da Escola. Organização 
da prática educativa: planejamento. Avaliação pedagógica. Avaliação escolar. Projeto 
pedagógico e didático. Educação Especial. Formação continuada. 
 
4 - Os cargos de Tesoureiro, Odontólogo, Médico, Auxiliar de Laboratório, 
Auxiliar de Mecânico, Mecânico, Auxiliar de Serviços em Saúde e 
Soldador, foram retirados do Concurso 001/2013. 
 
4.1 - O candidato já inscrito nos cargos especificados acima , poderão solicitar 
o cancelamento de sua inscrição, bem como o ressarcimento do valor pago, 
através do site www.ebraconconcursos.com.br , (Formulário – RESTITUIÇÃO 
DE VALORES); 
 
4.1.1 – O candidato que optar pela restituição, este valor deverá ser depositado 
pela empresa Ebracon até o 5º (quinto) dia útil após o encerramento das novas 
inscrições. 
 
4.1.2 – Caso o candidato não solicite a restituição prevista no item anterior, até 
o 5º (quinto) dia útil após o encerramento das novas inscrições, ficará 
evidenciado que o mesmo concordou com as alterações efetuadas. 
 
 
5 – Para todos os efeitos legais fica Suspenso o Concurso 001/2013 da 
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Barra até que seja julgado legal o 
Processo 09234/2013, através de parecer do TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICIPIOS para que possa ser aberto o prazo das novas inscrições. 
 
 
 

Santo Antonio da Barra, 24 de junho de 2013. 
 
 

JOSÉ CANDIDO DO NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 

 


