PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS
ESTADO DE GOIÁS

ERRATA N. 001/2020 – DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020
EDITAL NORMATIVO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2020

Considerando que no Anexo III do Edital n. 002/2020, que diz respeito ao Conteúdo
Programático das Provas, faltou o conteúdo programático das provas para os cargos de
Assistente Educacional Infantil e Profissional de Apoio, fica acrescentado ao Anexo III o
Conteúdo Programático para os cargos em questão, com as seguintes redações:

III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Assistente Educacional Infantil
Recebimento e armazenamento de gêneros alimentícios. Técnicas de preparo dos alimentos
e porcionamento dos alimentos. Noções de elaboração de cardápio. Controle higiênico dos
alimentos, do ambiente e equipamentos. Higiene pessoal. Noções básicas de Nutrição e de
serviços de alimentação. Atendimento, distribuição e porcionamento de refeições. Controles
de tempo e temperatura. Controle de desperdício. Cartilha sobre Boas Práticas para Serviço
de Alimentação. Práticas e experiência de serviços ligados à área de limpeza. Manuseio de
produtos de limpeza e outros. Uso de equipamentos de segurança. Comportamento e atitude
em ambiente de trabalho. Prevenção de incêndios e acidentes no trabalho. Características
adequadas de atendimento ao público em geral. Acessibilidade. Habilidade de transmissão
e recepção da informação. Qualidade no atendimento. Promoção de Saúde: conceitos estratégias. Educação para Saúde: conceitos e técnicas. Prevenção e controle de doenças
bucais em crianças. Procedimentos educativos e preventivos: evidenciação de placa
bacteriana, escovação supervisionada, técnicas de escovação e higiene oral. As
características do processo de ensino; processos didáticos básicos: ensino e aprendizagem.
A aula como forma de organização do ensino; características gerais da aula; estruturação
didática da aula; tipos de aula e métodos de ensino; aspectos cognoscitivos da interação;
aspectos socioemocionais; a disciplina na classe. Avaliação da aprendizagem escolar;
avaliação educacional escolar. Noções de ética e cidadania. Regras de comportamento no
ambiente de trabalho.

III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Profissional de Apoio
Lei n. 9.394/1996, de 20/12/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. As
características do processo de ensino; processos didáticos básicos: ensino e aprendizagem.
A aula como forma de organização do ensino; características gerais da aula; estruturação
didática da aula; tipos de aula e métodos de ensino; aspectos cognoscitivos da interação;
aspectos socioemocionais; a disciplina na classe. Avaliação da aprendizagem escolar;
avaliação educacional escolar. Comportamento e atitude em ambiente de trabalho.
Prevenção de incêndios e acidentes no trabalho. Características adequadas de atendimento
ao público em geral. Acessibilidade. Habilidade de transmissão e recepção da informação.
Qualidade no atendimento. Como lidar com a criança autista na escola. Cuidados com a
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criança deficiente na escola (deficiência física, auditiva, visual e mental). Formas de
promover a brincadeira inclusiva. Atendimento educacional especializado. Necessidades
educacionais especiais. Deficiência Física. Deficiência intelectual. Surdez. Deficiência visual.
Acessibilidade. Inclusão. Sala de Recursos. Direitos das crianças com deficiência na escola.
A inclusão do aluno com deficiência na escola comum. Noções de ética e cidadania. Regras
de comportamento no ambiente de trabalho.

Sala da Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso, aos 28 (vinte e oito) dias
do mês de fevereiro do ano de 2020.
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