CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO IX
ESTADO DO PIAUÍ

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO IX - PI
EDITAL N.º 001/2020 – ERRATA 002
O Município de Pio IX, Estado do Piauí, e a A. V. da S. Moreira, no uso de suas
atribuições legais, torna público a todos os interessados que o Edital n.° 001/2020
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Dos cargos – Quadro I – (Cargos, Habilitação mínima, distribuição das vagas, carga
horária lotação e vencimento)
Onde se Lê:
CARGOS NÍVEL SUPERIOR
REMUNIR ESCOLARIDADE
AÇÃO (R$)

TOTAL DE VAGAS
COD

CARGO

LOTAÇÃO

Vagas
PNE*

CONCOR
RENCIA
AMPLA

C/H

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A Critério da
Secretaria
016

Farmacêutico/Bioquímico

025

Pedagogo

A Critério da
Secretaria

-

01

40h

1.500,00

-

04

20h

1.587,43

Graduação
Superior em
Farmácia e/ou
Bioquímica e
registro no
Conselho
competente
Graduação
Superior de
Licenciatura
Plena em
Pedagogia

Leia-se:
CARGOS NÍVEL SUPERIOR
REMUNIR ESCOLARIDADE
AÇÃO (R$)

TOTAL DE VAGAS
COD

CARGO

LOTAÇÃO

Vagas
PNE*

CONCOR
RENCIA
AMPLA

C/H

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
016

Farmacêutico

025

Professor de Educação Infantil

A Critério da
Secretaria
A Critério da
Secretaria

-

01

40h

1.500,00

-

04

20h

1.587,43

Graduação
Superior em
Farmácia
Graduação
Superior de
Licenciatura
Plena em
Pedagogia
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ANEXO I - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Onde se Lê:
ATIVIDADE
01 Publicação do Edital
02 Lançamento do Edital
03 Período de inscrições
04 Período para requerimento de isenção de taxa de
inscrição.
05 Divulgação dos pedidos de isenção de taxas de
inscrições deferidos.
06. Prazo para interposição de recursos contra
resultado dos pedidos de isenção de taxa de inscrição
07 Divulgação dos resultados dos recursos
interpostos contra indeferimento de pedidos de
isenção de taxa de inscrição.
08 Prazo final para o pagamento da taxa de inscrição.
09 Divulgação de candidatos inscritos.
10 Prazo para interposição de recursos contra
homologação das inscrições
11 Divulgação da homologação das inscrições após
recursos e divulgação dos locais de aplicação de
provas.
12 Aplicação das provas.
13 Divulgação do gabarito preliminar da prova
objetiva.
14 Prazos para apresentação de recursos contra o
gabarito preliminar.
15 Resultado dos recursos contra o gabarito.
16 Divulgação do resultado preliminar da Prova
Objetiva.
17 Prazo para apresentação de recurso referente ao
resultado da Prova Objetiva.
18 Resultado dos recursos interpostos contra o
resultado da Prova Objetiva e convocação para
apresentação dos títulos (somente candidatos ao
cargo de professor)
19 Prazo para apresentação dos títulos
20 Divulgação do resultado da Prova de Títulos
21 Prazo para apresentação de recursos contra o
resultado da Prova de Títulos
22 Resultado dos recursos contra o Prova de Títulos
e Resultado Final.

DATA
07/02/2020
10/02/2020
12/02 a 16/03/2020
12 a 14/02/2020
03/03/2020
04 e 05/03/2020
12/03/2020

Indicada no boleto
31/03/2020
01 e 02/04/2020
08/04/2020

19/04/2020
20/04/2020
22 e 23/04/2020
05/05/2020
07/05/2020
08 e 11/05/2020
Até 18/05/2020

19 e 20/05/2020
01/06/2020
02 e 03/06/2020
09/06/2020
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ANEXO I - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Leia-se:
ATIVIDADE
01. Publicação do Edital
02. Lançamento do Edital
03. Período de inscrições
04. Período para requerimento de isenção de taxa de
inscrição.
05. Divulgação dos pedidos de isenção de taxas de
inscrições deferidos.
06. Prazo para interposição de recursos contra resultado
dos pedidos de isenção de taxa de inscrição
07. Divulgação dos resultados dos recursos interpostos
contra indeferimento de pedidos de isenção de taxa de
inscrição.
08. Prazo final para o pagamento da taxa de inscrição.
09. Novo período de inscrição
10. Prazo final para o pagamento da taxa de inscrição.
11. Divulgação de candidatos inscritos.
12. Prazo para interposição de recursos contra
homologação das inscrições
13. Divulgação da homologação das inscrições após
recursos e divulgação dos locais de aplicação de
provas.
14. Aplicação das provas.
15. Divulgação do gabarito preliminar da prova
objetiva.
16. Prazos para apresentação de recursos contra o
gabarito preliminar.
17. Resultado dos recursos contra o gabarito.
18. Divulgação do resultado preliminar da Prova
Objetiva.
19. Prazo para apresentação de recurso referente ao
resultado da Prova Objetiva.
20. Resultado dos recursos interpostos contra o
resultado preliminar
21. Convocação para apresentação dos títulos
(somente candidatos ao cargo de professor)
22. Divulgação do resultado da Prova de Títulos
23. Prazo para apresentação de recursos contra o
resultado da Prova de Títulos
24. Resultado dos recursos contra o Prova de Títulos
e Resultado Final.
OBSERVAÇÕES:

DATA
07/02/2020
10/02/2020
12/02 a 16/03/2020
12 a 14/02/2020
03/03/2020
04 e 05/03/2020
12/03/2020

Indicada no boleto
17/03 a 11/05/2020
Indicada no boleto
12/06/2020
15 e 16/06/2020
03//08/2020

23/08/2020
24/08/2020
25 e 26/08/2020
Até 16/09/2020
13/10/2020
14 e 15/09/2020
26/10/2020
27 e 28/10/2020
13/11/2020
16 e 17/11/2020
25/11/2020

Todas as decisões e demais atos serão publicados no endereço eletrônico www.avmoreira.com e na
Prefeitura Municipal de Pio IX, Estado do Piauí.
É responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as etapas do certame.
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ANEXO II – DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Onde se lê:
CARGOS DE NIVEL SUPERIOR
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS
Implementar a execução, avaliar e coordenar a (re) construção do projeto
pedagógico de escolas de educação infantil, de ensino médio ou ensino
profissionalizante com a equipe escolar. Viabilizar o trabalho pedagógico
coletivo e facilitar o processo comunicativo da comunidade escolar e de
associações a ela vinculadas

ESPECIALIDADE
PEDAGOGO

Leia-se:
ESPECIALIDADE

PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

CARGOS DE NIVEL SUPERIOR
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS
Seguir o Projeto Político – Pedagógico da Educação da Rede Municipal de
Ensino, respeitada as peculiaridades da comunidade escolar, integrando-se à
ação pedagógica e como coparticipe na elaboração e execução do mesmo;
Elaborar programa e planos de trabalho coletivamente em sua hora atividade
no local de trabalho; Realizar atividades pedagógicas planejadas, propiciando
aprendizagens significativas para os alunos;

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO POR CARGO
Onde se lê:
CARGOS DE NIVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS DA ÁREA

PEDAGOGO

. Importância dos recursos tecnológicos na escola.
Prática educativa: ensino, aprendizagem e relações professor/aluno.
Interdisciplinaridade e transversalidade. Direitos humanos. As Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9394/96). Gestão do Processo de Ensino
e Aprendizagem. O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e
ancorados na ação. O uso de metodologias voltadas para práticas inovadoras.
O processo de avaliação do desempenho escolar como instrumento de
acompanhamento do trabalho do professor e dos avanços da aprendizagem
do aluno. Os ambientes e materiais pedagógicos, os equipamentos e os
recursos tecnológicos a serviço da aprendizagem. Educação e Sociedade: a
sociedade e as outras ciências; estado e sociedade; a relação homem, escola
e sociedade; O construtivismo e Sociointeracionismo. Psicologia e Educação:
psicologia como ciência; psicologia do desenvolvimento — fases de
desenvolviment

formação
do cidadão. Pluralidade Cultural e Diversidade cultural. Respeito aos povos.
Meio Ambiente: combate ao desmatamento, crimes ambientais, agressão aos
rios e mares. Orientação Sexual na infância. Trabalho e Consumo: a
exploração do trabalho Infanto. As múltiplas linguagens na educação infantil. A
importância da literatura na educação infantil. A organização do tempo e do
espaço na educação infantil. O brincar e sua relação com o desenvolvimento
da aprendizagem da criança. Brinquedos e brincadeiras. Observação, Registro
e Avaliação Mediadora. Relação afetiva criança/adulto
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Leia-se:

PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

. Importância dos recursos tecnológicos na escola.
Prática educativa: ensino, aprendizagem e relações professor/aluno.
Interdisciplinaridade e transversalidade. Direitos humanos. As Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9394/96). Gestão do Processo de Ensino
e Aprendizagem. O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e
ancorados na ação. O uso de metodologias voltadas para práticas inovadoras.
O processo de avaliação do desempenho escolar como instrumento de
acompanhamento do trabalho do professor e dos avanços da aprendizagem
do aluno. Os ambientes e materiais pedagógicos, os equipamentos e os
recursos tecnológicos a serviço da aprendizagem. Educação e Sociedade: a
sociedade e as outras ciências; estado e sociedade; a relação homem, escola
e sociedade; O construtivismo e Sociointeracionismo. Psicologia e Educação:
psicologia como ciência; psicologia do desenvolvimento — fases de
desenvolviment

formação
do cidadão. Pluralidade Cultural e Diversidade cultural. Respeito aos povos.
Meio Ambiente: combate ao desmatamento, crimes ambientais, agressão aos
rios e mares. Orientação Sexual na infância. Trabalho e Consumo: a
exploração do trabalho Infanto. As múltiplas linguagens na educação infantil. A
importância da literatura na educação infantil. A organização do tempo e do
espaço na educação infantil. O brincar e sua relação com o desenvolvimento
da aprendizagem da criança. Brinquedos e brincadeiras. Observação, Registro
e Avaliação Mediadora. Relação afetiva criança/adulto

Todos os demais itens permanecem inalterados.

Pio IX – Piauí, 13 de Março de 2020.

Regina Coeli Viana de Andrade e Silva.
Prefeita Municipal.
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