EDITAL SEDU n° 46/2016.
Inclui o item 5.12 e altera os anexos I, III, IV e VI do Edital nº
045/2016, publicado no Diário Oficial de 18/10/2016.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe foi conferida pela Lei 3.043/75, resolve:
1 – Incluir o item 5.12 no Edital nº 045/2016, publicado no D.O. de 18/10/2016:
5.12 – O candidato ao componente curricular (disciplina) Instrutor de Libras OUVINTE só será contratado após finda
a lista do componente curricular Professor de Libras (instrutor de Libras) SURDO.
2 – Alterar a redação no anexo I do edital 045/2016, publicado no Diário Oficial de 18/10/2016 na parte que se
refere ao Professor MaPA 1 que passa a vigorar com a seguinte redação:
Professor MaPA 1 - Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular, EJA 1º segmento das escolas
regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar.
3 – Alterar o anexo III do edital 045/2016, publicado no Diário Oficial de 18/10/2016, na parte que se refere ao
Professor MaPP 2, que passa a vigorar com a seguinte redação:
MaPP 2 – Campo de atuação: CAS - Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às
pessoas com Surdez
Campo de Atuação

Componente curricular
(disciplina)

Pré-requisito
Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em
Supervisão Escolar e/ou Orientação Educacional e/ou
Administração Escolar e/ou Gestão Escolar e/ou Gestão
Educacional e/ou Inspeção Escolar OU Licenciatura
Plena em Pedagogia amparada pela Resolução CNE/CP
nº 1, de 15 de maio de 2006
E
Superior em Letras Libras
OU
Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em
Supervisão Escolar e/ou Orientação Educacional e/ou
Administração Escolar e/ou Gestão Escolar e/ou Gestão
Educacional e/ou Inspeção Escolar OU Licenciatura
Plena em Pedagogia amparada pela Resolução CNE/CP
nº 1, de 15 de maio de 2006
E
Curso técnico em Tradução e Interpretação de Libras

MaPP – Pedagogo 2

Pedagogo P – CAS

OU
Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em
Supervisão Escolar e/ou Orientação Educacional e/ou
Administração Escolar e/ou Gestão Escolar e/ou Gestão
Educacional e/ou Inspeção Escolar OU Licenciatura
Plena em Pedagogia amparada pela Resolução CNE/CP
nº 1, de 15 de maio de 2006
E
Curso de LIBRAS com carga horária mínima de 240
horas (120 h Básico de Libras + 120 h Intermediário de
Libras) com certificação emitida por instituições públicas
de ensino, instituições de ensino superior, instituições
filantrópicas sem fins lucrativos ou certificação emitida
por cursos avulsos convalidados por Instituição de
Ensino Superior - IES.
OU
Licenciatura Plena em qualquer área acrescida de pósgraduação
com
habilitação
em
Supervisão
Escolar/Orientação
Educacional/Administração
escolar/Gestão Escolar ou Gestão Educacional ou
Inspeção escolar OU Programa Especial de formação
pedagógica para docentes acrescido de pós-graduação
com habilitação em Supervisão Escolar/Orientação
Educacional/Administração escolar/Gestão Escolar ou
Gestão Educacional ou Inspeção escolar.
E
Superior em Letras Libras
Ou
Licenciatura Plena em qualquer área acrescida de pós-

graduação
com
habilitação
em
Supervisão
Escolar/Orientação
Educacional/Administração
escolar/Gestão Escolar ou Gestão Educacional ou
Inspeção escolar OU Programa Especial de formação
pedagógica para docentes acrescido de pós-graduação
com habilitação em Supervisão Escolar/Orientação
Educacional/Administração escolar/Gestão Escolar ou
Gestão Educacional ou Inspeção escolar.
E
Curso técnico em Tradução e Interpretação de Libras
OU
Licenciatura Plena em qualquer área acrescida de pósgraduação
com
habilitação
em
Supervisão
Escolar/Orientação
Educacional/Administração
escolar/Gestão Escolar ou Gestão Educacional ou
Inspeção escolar OU Programa Especial de formação
pedagógica para docentes acrescido de pós-graduação
com habilitação em Supervisão Escolar/Orientação
Educacional/Administração escolar/Gestão Escolar ou
Gestão Educacional ou Inspeção escolar.
E
Curso de LIBRAS com carga horária mínima de 240
horas (120 h Básico de Libras + 120 h Intermediário de
Libras) com certificação emitida por instituições públicas
de ensino, instituições de ensino superior, instituições
filantrópicas sem fins lucrativos ou certificação emitida
por cursos avulsos convalidados por Instituição de
Ensino Superior - IES.
3 – Alterar o anexo IV do edital 045/2016, publicado no Diário Oficial de 18/10/2016, na parte que se refere ao
Professor de Educação Especial, nos componentes curriculares Professor para o Atendimento Educacional
Especializado na área de deficiência mental/intelectual e Transtornos Globais do Desenvolvimento (Autismo infantil,
Síndrome de Asperger, Síndrome de Rett e Transtorno Desintegrativo da infância), Professor de Libras (Instrutor de
Libras) SURDO, Instrutor de Libras OUVINTE, *Professor para o Atendimento Educacional Especializado – AEE na
área de Surdocegueira, que passam a vigorar com a seguinte redação:
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e
nas escolas de tempo integral
*Professor para o
Licenciatura Plena em Pedagogia (Habilitação Magistério das séries iniciais em
Atendimento
nível superior) ou Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela Resolução
Educacional
CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006.
Especializado na área E
de deficiência
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e vinte) horas na área de
Professor para
mental/intelectual e
deficiência mental/intelectual com certificação emitida por instituições públicas
Educação
Transtornos Globais
de ensino, instituições de ensino superior, instituições filantrópicas sem fins
Especial
do Desenvolvimento
lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos convalidados por Instituição
(Autismo infantil,
de Ensino Superior - IES. Ou Curso de Pós-graduação na área de educação
Síndrome de
inclusiva e/ou especial na área pleiteada.
Asperger, Síndrome
de Rett e Transtorno
OU
Desintegrativo da
Magistério das séries iniciais em nível superior
infância)
E
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e vinte) horas na área de
deficiência mental/intelectual com certificação emitida por instituições públicas
de ensino, instituições de ensino superior, instituições filantrópicas sem fins
lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos convalidados por Instituição
de Ensino Superior - IES.
ou Curso de Pós-graduação na área de educação inclusiva e/ou especial na área
pleiteada
OU
Curso de nível superior na área da Educação em nível de licenciatura plena
E
Curso com carga horária presencial de 120 (cento e vinte) horas na área de
deficiência mental/intelectual com certificação emitida por instituições públicas
de ensino, instituições de ensino superior, instituições filantrópicas sem fins
lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos convalidados por Instituição
de Ensino Superior - IES OU
Curso de Pós-graduação na área de educação inclusiva e/ou especial na área
pleiteada E

Professor para
Educação

*Professor de Libras
(Instrutor de Libras)

Licenciatura Plena em Letras Libras

Especial

Professor para
Educação
Especial

SURDO

Instrutor de Libras
OUVINTE
*Professor para o
Atendimento
Educacional
Especializado – AEE
na área de
Surdocegueira

OU
Licenciatura Plena em qualquer área da Educação
E
Certificado de proficiência no uso e no ensino da LIBRAS (PROLIBRAS)
Licenciatura Plena em qualquer área da Educação
E
Certificado de proficiência de Tradução e Interpretação de LIBRAS (PROLIBRAS)
Licenciatura plena em Pedagogia (Habilitação Magistério das séries iniciais em
nível superior) ou Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela Resolução
CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006.
E
Curso com carga horária presencial de no mínimo 120 (cento e vinte) horas na
área de deficiência visual com certificação emitida por instituições públicas de
ensino, instituições de ensino superior, instituições filantrópicas sem fins
lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos convalidados por Instituição
de Ensino Superior - IES.
E
Curso de surdocegueira de 40 horas
OU
Curso de nível superior na área da Educação em nível de licenciatura Plena
E
Curso com carga horária presencial de no mínimo 120 (cento e vinte) horas na
área de deficiência visual com certificação emitida por instituições públicas de
ensino, instituições de ensino superior, instituições filantrópicas sem fins
lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos convalidados por Instituição
de Ensino Superior - IES.
E
Curso de surdocegueira 40 horas

Professor para
Educação
Especial

OU
Licenciatura plena em Pedagogia (Habilitação Magistério das séries iniciais em
nível superior) ou Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela Resolução
CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006.
E
Curso com carga horária presencial de no mínimo 120 (cento e vinte) horas na
área de deficiência visual com certificação emitida por instituições públicas de
ensino, instituições de ensino superior, instituições filantrópicas sem fins
lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos convalidados por Instituição
de Ensino Superior - IES.
E
Curso de Atendimento Educacional Especializado na área da Deficiência Auditiva
– CAEEDA de 180 horas
OU
Curso de nível superior na área da Educação em nível de licenciatura Plena
E
Curso de LIBRAS com carga horária mínima de 240 horas (120 h Básico de
Libras + 120 h Intermediário de Libras) com certificação emitida por instituições
públicas de ensino, instituições de ensino superior, instituições filantrópicas sem
fins lucrativos conveniadas com a SEDU ou certificação emitida por cursos
avulsos convalidados por Instituição de Ensino Superior – IES
E
Curso com carga horária presencial de no mínimo 120 (cento e vinte) horas na
área de deficiência visual com certificação emitida por instituições públicas de
ensino, instituições de ensino superior, instituições filantrópicas sem fins
lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos convalidados por Instituição
de Ensino Superior - IES.
OU
Licenciatura plena em Pedagogia (Habilitação Magistério das séries iniciais em
nível superior) ou Licenciatura Plena em Pedagogia amparada pela Resolução
CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006.
E
Curso com carga horária presencial de no mínimo 120 (cento e vinte) horas na
área de deficiência visual com certificação emitida por instituições públicas de
ensino, instituições de ensino superior, instituições filantrópicas sem fins
lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos convalidados por Instituição
de Ensino Superior
E
Curso de LIBRAS com carga horária mínima de 240 horas (120 h Básico de
Libras + 120 h Intermediário de Libras) com certificação emitida por instituições

públicas de ensino, instituições de ensino superior, instituições filantrópicas sem
fins lucrativos conveniadas com a SEDU ou certificação emitida por cursos
avulsos convalidados por Instituição de Ensino Superior - IES
OU
Curso de nível superior na área da Educação em nível de licenciatura Plena
E
Curso com carga horária presencial de no mínimo 120 (cento e vinte) horas na
área de deficiência visual com certificação emitida por instituições públicas de
ensino, instituições de ensino superior, instituições filantrópicas sem fins
lucrativos ou certificação emitida por cursos avulsos convalidados por Instituição
de Ensino Superior
Curso de LIBRAS com carga horária mínima de 240 horas (120 h Básico de
Libras + 120 h Intermediário de Libras) com certificação emitida por instituições
públicas de ensino, instituições de ensino superior, instituições filantrópicas sem
fins lucrativos conveniadas com a SEDU ou certificação emitida por cursos
avulsos convalidados por Instituição de Ensino Superior – IES
4 – Alterar o anexo VI do edital 045/2016, publicado no Diário Oficial de 18/10/2016, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
ANEXO VI
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Lei

Nº

9394/1996

atualizada

–

Lei

de

Diretrizes

e

Bases

da

Educação

Nacional.

Disponível

em:

Educação.

Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm.
Regimento

das

Escolas

Públicas

Estaduais

-

Secretaria

de

Estado

da

http://sedu.dchm.es.gov.br/Media/sedu/pdf%20e%20Arquivos/Regimento_sedu1.pdf
Currículo Básico Escola Estadual : Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais e Ensino Médio- Secretaria de
Estado da Educação,2009. Disponível em:
http://sedu.es.gov.br/Media/sedu/pdf%20e%20Arquivos/Currículo/SEDU_Curriculo_Basico_Escola_Estadual_(FINAL)
.pdf
I-

CONHECIMENTOS BÁSICOS

1.1. Língua Portuguesa:
1.1.1.

MaPA (Anos Iniciais do Ensino Fundamental) e Professor para Educação Especial

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados: identificação de informações explícitas e
implícitas; significado de palavras e expressões; distinção entre fato e opinião; Interpretação com o auxílio de
material gráfico diverso; textos de diferentes gêneros. Coerência e coesão referencial e sequencial: relações
entre as partes do texto; partes principais e secundárias no texto; relações de sentido entre recursos verbais e
não verbais. Relação causa/consequência entre partes e elementos do texto; relações lógico-discursivas
presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. Relações entre recursos expressivos e efeitos de
sentido: efeitos de ironia ou humor em textos variados; efeito de sentido decorrente da escolha de uma
determinada palavra ou expressão; exploração de recursos ortográficos, morfossintáticos e estilísticos.
1.1.2.

MaPB (Ensino Fundamental: Anos Finais e Ensino Médio) e MaPP – Professor em função pedagógica

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados: identificação de informações explícitas e
implícitas; significado de palavras e expressões; Interpretação com o auxílio de material gráfico diverso; textos
de diferentes gêneros. Relação entre textos: diferentes formas de tratar uma informação; posições distintas
entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou tema. Coerência e coesão referencial e sequencial:
relações entre as partes do texto; identificação da tese do texto; relação entre tese e argumentos; estratégias
argumentativas; relação causa/consequência entre partes e elementos do texto; relações lógico-discursivas
presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. Relações entre recursos expressivos e efeitos de
sentido: efeitos de ironia ou humor em textos variados; efeito de sentido decorrente da escolha de uma
determinada palavra ou expressão. Variação linguística: marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o
interlocutor do texto.

1.2. Conteúdos Didáticos:
1.2.1.

MaPB (Ensino Fundamental: Anos Finais e Ensino Médio)
Currículo Básico Comum da Escola Estadual: concepção, princípios, conteúdos e práticas, temas
transversais,

interdisciplinaridade

na

prática

docente.

Planejamento

Educacional:

Projeto

Político

Pedagógico, planejamento do trabalho docente: individual e coletivo; a diversidade na sala de aula e o
trabalho docente. Avaliação Educacional: concepções, processo ensino e aprendizagem e avaliação, técnicas
e instrumentos de avaliação; análise e utilização dos resultados da avaliação da aprendizagem e das
avaliações de sistema (avaliações nacionais e estadual). O índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
Recuperação da Aprendizagem. Gestão da sala de aula: as relações interativas na sala de aula; estratégias
de ensino: sequência didática, estudo de caso, solução de problemas, projeto de aprendizagem, uso da
biblioteca e de laboratório. A sala de aula: diversidade e pluralidade.
II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
2.2 . MaPA (Anos Iniciais do Ensino Fundamental)
2.2.1 – Conhecimentos Didáticos
Alfabetização, leitura e escrita nos amos iniciais do ensino fundamental: processos de ensino aprendizagem.
O Currículo Básico Comum da Escola Estadual: concepção, princípios, conteúdos e práticas, abordagem de
temas transversais, interdisciplinaridade da prática docente. O Projeto Político Pedagógico (Proposta
Pedagógica): construção, execução e avaliação. A avaliação da aprendizagem: concepções, técnicas e
instrumentos, análise e utilização dos resultados. Avaliação de sistema: análise e uso dos resultados da
avaliação estadual e das avaliações nacionais.
2.2.2 – Ciências
Introdução ao estudo das Ciências: Conceitos, abordagens e história; Ambiente físico-químico: matéria,
ciclos e propriedades; Ambiente e saúde; Ecossistema; Classificação dos seres vivos; Ecologia; Célula;
Morfofisiologia humana; Genética; Ciências e tecnologias.
2.2.3 – Geografia
Os Espaços da Globalização: a revolução tecnológica e os espaços da globalização, a dinâmica dos espaços
da globalização; Globalização, desenvolvimento e subdesenvolvimento; Fluxos populacionais: o caso das
migrações internacionais; Consumo, Meio Ambiente e Desigualdades no Espaço Mundial: o capitalismo e a
sociedade de consumo, meio ambiente e problemática ecológica; A Crise Ambiental: do Clube de Roma ao
desenvolvimento sustentável, a apropriação desigual dos recursos naturais, água potável - um recurso
finito, a biodiversidade ameaçada, a poluição atmosférica e os gases do efeito estufa.
2.2.4 – História
A História e o ofício do historiador. História, memória, registros e instituições de guarda. Noção de
documento e de verdade histórica. Contagem do tempo cronológico e suas diferentes periodizações.
Processo Histórico, Sujeito Histórico, Identidade Cultural. Questões de gênero, étnico-raciais e direitos
humanos. História do Brasil Colonial. Brasil Império. Brasil República. História do Espírito Santo.
2.2.5 – Língua Portuguesa
Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados: identificação de informações explícitas e
implícitas; significado de palavras e expressões; distinção entre fato e opinião; Interpretação com o auxílio
de material gráfico diverso; textos de diferentes gêneros. Coerência e coesão referencial e sequencial:
relações entre as partes do texto; partes principais e secundárias no texto; relações de sentido entre
recursos verbais e não verbais. Relação causa/consequência entre partes e elementos do texto; relações
lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. Relações entre recursos
expressivos e efeitos de sentido: efeitos de ironia ou humor em textos variados; efeito de sentido
decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão; exploração de recursos ortográficos,
morfossintáticos e estilísticos.
2.2.6 – Matemática
Conjuntos: Conjuntos numéricos: naturais, inteiros e racionais; Porcentagem: Relação entre grandezas:
proporcionalidade direta e inversa, regra de três simples e composta; Medidas: tempo, massa, velocidade,
comprimento

e

área; Geometria: Plano

cartesiano

e

coordenadas

cartesianas;Polígonos, círculos,

semelhança de figuras geométricas, ângulos, relações métricas em triângulos, teoremas de Pitágoras e
Tales; Cálculo de perímetro e área de figuras planas; Sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone
e esfera; Noções de Estatística; Leitura e interpretação de tabelas; Leitura e interpretação de gráficos.
2.3. MaPB (Ensino Fundamental: Anos Finais e Ensino Médio)
2.3.1 - Arte
Arte e Patrimônio Cultural; Linguagens artísticas; História da arte; Teoria da arte: conceito e função;
Estética/Poética; Linguagens, materiais e técnicas do modernismo à arte contemporânea: Europa, EUA,
América Latina e Brasil; Principais movimentos artísticos do século XX no Brasil; Tecnologias modernas
na produção artística (Fotografia, Vídeo, Mídias Digitais e Internet); Importância das manifestações
artísticas para a formação da identidade nacional e do patrimônio artístico local, regional e nacional; Povos
e e Comunidades Tradicionais – Saberes e Fazeres Populares; Lei Nº 10.639/2003 e Lei Nº 11.645/2008 e
suas implicações na arte; Programa Estadual de Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo e Plano
Estadual de Educação em Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo; Metodologia de ensino de artes.
2.3.2 – Biologia/Ciências
Biologia Celular: componentes minerais e orgânicos da célula, membrana celular, processos trocas com o
meio externo, parede celular, estrutura e função das organelas celulares, organização e funcionamento do
núcleo, divisão celular, organização básica das células procarióticas e eucarióticas. Gametogênese.
Embriologia: anexos embrionários e fases do desenvolvimento embrionário. Genética: o material genético
(DNA) e seu funcionamento (DNA), conceito de gene e alelo, leis de Mendel, noções de probabilidades,
grupos sanguíneos (ABO e RH), interação gênica e pleiotropia, padrões de herança. Determinação de
paternidade através da análise de DNA. Engenharia genética. Mutações cromossômicas e gênicas.
Principais síndromes humanas. Evolução: ideias fixistas e lamarkistas, teoria de Darwin, teoria sintética da
evolução, isolamento reprodutivo e especiação, conceito de tempo geológico, origem e evolução dos
grandes grupos de seres vivos. Classificação da diversidade biológica: sistemas de classificação, regras de
nomenclatura, classificação dos grandes grupos de organismos: vírus, bactérias, protistas, fungos,
animais e vegetais.

Anatomia e fisiologia animal: sistemas de revestimento, sustentação, respiração,

digestão, excreção, endócrino, nervoso e reprodutor. Reprodução humana. Ciclos biológicos de espécies
causadoras de doenças e prevenção das doenças humanas causadas por esses seres. Anatomia e fisiologia
vegetal: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Ecologia: Fatores ecológicos, populações,
comunidades e ecossistemas, interferência da ação humana nos ecossistemas.
2.3.3 - Educação Física
A história e as concepções pedagógicas da Educação Física escolar; Avaliação da Educação Física
escolar; Conhecimentos sobre

o

corpo

(anatômicos,

fisiológicos,

bioquímicos,

biomecânicos

e

afetivos); Conceitos e procedimentos das danças, jogos (cooperativos, recreativos e competitivos), lutas
e ginásticas; A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura; A
Educação Física: ética, saúde, pluralidade cultural e meio ambiente; A ludicidade no ambiente escolar;
Linguagem corporal e cultura; O plano de aula e suas aplicações práticas; O esporte como conteúdo de
ensino da Educação Física Escolar; Aspectos críticos para a prática educativa dos esportes na escola;
Metodologia de Ensino da Educação Física.
2.3.4 – Filosofia
Do mito à razão. Mito e logos como discursos explicativos sobre a origem do cosmos. Características e
funções do mito. Noções fundamentais à filosofia nascente: Physis, causalidade, cosmos, logos, senso
crítico. Filosofia e ciência. Relação e distinção entre Filosofia e ciência. Surgimento da ciência moderna e
as suas características. As ciências humanas: a questão do método e da objetividade. Ciência e Ideologia.
Conhecimento e linguagem. Ética e cidadania. O campo da moral. Liberdade e determinismo. Felicidade e
dever moral. Ética e política.
2.3.5 – Física
Mecânica: Leis de Newton e suas aplicações; Energia Mecânica, Trabalho e Potência; Lei de Conservação
da Energia em processos mecânicos; Gravitação Universal. Ondulatória: Movimento Harmônico Simples;
Introdução ao estudo das ondas: conceito, características e classificação; Fenômenos ondulatórios –

definições e aplicações. Termodinâmica: Calorimetria; Processos de transmissão do calor; Mudança de
estado de agregação da matéria; Teoria cinética dos gases; Energia Térmica, Trabalho e Potência em
processos térmicos; Lei de Conservação da Energia em processos térmicos; Leis da Termodinâmica;
Máquinas térmicas e aplicações. Eletromagnetismo: Eletrostática; Circuitos elétricos; Associação de
elementos de circuitos elétricos; Potência elétrica; Leis de Kirchhoff; Fenômenos magnéticos – definições e
aplicações; Eletromagnetismo; Força de Lorentz; Lei de Ampère; Lei de Faraday e indução magnética;
Ondas Eletromagnéticas. Física moderna: Dualidade onda-partícula; Efeito fotoelétrico; Introdução à
Teoria da Relatividade; Introdução à Física Quântica; Modelo atômico atual; Radiação, suas interações e
suas aplicações tecnológicas.
2.3.6 – Geografia
Cartografia: conceitos, histórico, coordenadas, movimentos e fusos horários, representações cartográficas,
escalas e projeções, cartografia temática, sensoriamento remoto, sistemas de informações geográficas;
sistema de posicionamento global (GPS); Técnicas e tecnologias na organização e produção do trabalho;
Divisão Internacional do Trabalho e da produção; A revolução técnico-científica-informacional; A Relação
Sociedade X Natureza. Quadro natural: clima, vegetação, relevo, geologia, solos, hidrografia, águas
continentais e oceânicas, recursos naturais e aproveitamento econômico; A Geografia do Espaço Mundial e
sua geopolítica; A Nova Ordem Mundial: o Mundo Bipolar, um Mundo Multipolar, a Nova Ordem Mundial,
Focos de Tensão, África, o Mundo Islâmico, Crise Israel x Palestina, as Questões Americanas, as Questões
Europeias; Geografia do Espaço Industrial: fatores de localização, tipos de indústrias, industrialização
pioneira e tardia, as revoluções industriais, a revolução técnico-científica-informacional; Questões
ambientais; Globalização: aspectos conceituais e desdobramentos no espaço geográfico; Fluxos, estradas
e redes: circulação de ideias, tecnologias, pessoas, mercadorias, comunicações e informações; Geografia
Urbana e Regional: formação, dinâmicas, características e transformações das cidades;
Geografia do Espaço Agrário: histórico e relações, sistemas agrícolas, modernização, revolução verde,
agropecuária em países centrais e periféricos, complexos agroindustriais.
2.3.7 – História
A História e o ofício do historiador. Formação das primeiras sociedades. Antiguidade Ocidental e Idade
Média. Idade Moderna. O Antigo Regime na Europa. O Antigo Regime nos Trópicos: As relações de
produção, sociedade, religiosidade, educação administração e relações de poder no Brasil Colonial e no
Espírito Santo. Conflitos, revoltas, reformas, invasões e novas ideias na colônia brasileira. A Crise do
Antigo regime na Europa e os reflexos na América Portuguesa. A transferência da Corte Portuguesa. O
processo de independência do Brasil e seus desdobramentos no Espírito Santo durante o Brasil Império.
Primeiro Reinado, Período Regencial e Segundo Reinado. O processo de Proclamação da República.
História do Brasil Republicano no século XX. Questões de gênero, étnico-raciais e direitos humanos no
Brasil Contemporâneo. A República Brasileira no século XXI e suas relações com a economia mundial. A
formação do mundo contemporâneo. As Grandes Guerras Mundiais do século XX e seus desdobramentos.
A Guerra Fria e a bipolarização mundial: aspectos históricos. Autoritarismo e democracia no mundo pósmoderno. A política externa dos EUA na América Latina no século XXI. Os países islâmicos. Conflitos no
século XXI.
2.3.8 – Língua Inglesa
Compreensão e interpretação de textos de gêneros textuais diversificados; Funções comunicativas da
linguagem, inclusive a linguagem de sala de aula; Marcadores do discurso; Estratégias de leitura;
Estratégias de compreensão e produção textual oral e escrita; Estratégias de tradução; Funções dos
elementos semânticos no contexto (sinônimos, collocations, conjuntos lexicais, expressões idiomáticas,
entre outros); Funções dos elementos sintáticos e articuladores do discurso no contexto (conjunções,
pronomes, advérbios, entre outros); Funções sócio comunicativas dos numerais, verbos auxiliares/modais,
preposições e adjetivos; Funções comunicativas do discurso direto e indireto; Formas, aspectos e funções
dos tempos verbais na afirmativa, negativa e interrogativa em gêneros textuais variados; Coesão e
coerência textual.
2.3.9 – Língua Portuguesa

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados: identificação de informações explícitas e
implícitas; significado de palavras e expressões; distinção entre fato e opinião; tema do texto. Suporte,
gênero e enunciador do texto; função sociocomunicativa de um gênero textual; Interpretação com o
auxílio de material gráfico diverso; textos de diferentes gêneros. Relação entre textos: diferentes formas
de tratar uma informação; posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou
tema; intertextualidade. Coerência e coesão referencial e sequencial: relações entre as partes do texto;
identificação da tese do texto; relação entre tese e argumentos; estratégias argumentativas; partes
principais e secundárias no texto; relações de sentido entre recursos verbais e não verbais. relação
causa/consequência entre partes e elementos do texto; relações lógico-discursivas presentes no texto,
marcadas por conjunções, advérbios, etc. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido: efeitos
de ironia ou humor em textos variados; efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras
notações, da escolha de uma determinada palavra ou expressão; exploração de recursos ortográficos,
morfossintáticos e estilísticos. Variação linguística: marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o
interlocutor do texto; marcas linguísticas ou situações de uso que singularizam as variedades linguísticas
sociais, regionais e de registro.
2.3.10 – Matemática
Conjuntos: Representação e relação: pertinência, inclusão e igualdade; Operações: união, intercessão;
Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais e reais. Funções: Definição, domínio, imagem, gráficos,
crescimento e decrescimento; Funções: afim, quadrática, exponencial e logarítmica. Trigonometria:
Arcos e ângulos; Redução no 1º quadrante; Relações métricas e trigonométricas no Triângulo;
Funções trigonométricas. Análise combinatória: Teorema fundamental da contagem; Agrupamentos
simples: arranjos, combinação e permutação; Noções de probabilidade; Espaço amostral e evento;
Definição, propriedades e operações
estatístico

e

amostra; Frequência

de probabilidade; Noções de estatística: Conceito,
e

amplitude; Representação

gráfica;

Medidas

de

universo

posição

e

dispersão. Sequência: Progressões aritméticas; Progressões geométricas. Matrizes e determinantes:
Conceito, igualdade, tipos, operações e propriedades das matrizes; Definição, propriedades e cálculo dos
determinantes.

Geometria

analítica:

Ponto,

reta

e

circunferência.

Geometria

Espacial:

Sólidos

geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera. Noções de matemática financeira: Porcentagem,
juros simples e juros compostos.
2.3.11 – Química
Classificação periódica dos elementos químicos e propriedades periódicas dos elementos. Ligação química:
ligação iônica; ligação covalente e ligação metálica; Polaridade das ligações e das moléculas; Forças
intermoleculares; Geometria molecular. Funções inorgânicas: ácidos, bases, óxidos e sais; Reação
química: equação química, tipos de reação química; balanceamento de equação química; Números de
oxidação; Cálculos químicos: unidade de massa atômica; massas atômicas e moleculares; número de
Avogadro; quantidade de matéria; massa molar; volume molar; Cálculos estequiométricos; Estudo dos
Gases: teoria cinética dos gases; equação geral; equação de Clayperon; transformações gasosas;
Soluções: conceito; classificação; tipos de concentração; diluição e volumetria; Termoquímica: energia e
calor; entalpia; fenômenos exotérmicos e endotérmicos; lei de Hess; Cinética química: velocidade de uma
reação química; fatores que a influenciam a velocidade; lei da ação das massas; Equilíbrio químico e
equilíbrio iônico em soluções aquosas: reação reversível; equilíbrio químico; constante de equilíbrio;
fatores que afetam o equilíbrio; deslocamento de equilíbrio: princípio de Le Chatelier; equilíbrio iônico;
solução tampão. Eletroquímica: potenciais de oxidação e redução; pilhas; eletrólise. Química do carbono:
propriedades fundamentais do átomo de carbono; notação e nomenclatura dos radicais orgânicos. Função
orgânica: Conceito; grupamento funcional; fórmulas geral e estrutural; notação e nomenclatura IUPAC das
funções orgânicas. Química ambiental: agentes poluidores de natureza química e seus efeitos no
ambiente.
2.3.12 – Sociologia
As contribuições das principais correntes de pensamento sociológico, suas interpretações da realidade e
seus contextos históricos; Instituições sociais e o processo de socialização; Classes sociais na teoria
sociológica clássica e contemporânea; Desigualdades Sociais: etnias, classes sociais, gênero, geração;

Indústria Cultural e Cultura de massa; Cultura e contracultura; Trabalho e Alienação: divisão social do
trabalho; processo de trabalho e relações de trabalho; Problemas sociais contemporâneos; Identidade
Cultural; Relativismo cultural. Etnocentrismo. Diversidade cultural e étnica; Relações entre cultura erudita
e cultura popular; Poder e dominação; As diferentes formas do Estado. O Estado brasileiro e os regimes
políticos; Legitimidade do poder e democracia; Formas de participação e direitos do cidadão; Cidadania e
direitos humanos; Participação política e movimentos sociais contemporâneos.
2.3 – MaPP – Professor em função pedagógica
O Currículo Básico Comum da Escola Estadual: concepção, princípios e práticas. A organização e gestão do
currículo junto aos docentes. O Projeto Político Pedagógico: coordenação da elaboração e da revisão,
acompanhamento e avaliação. Processos de planejamento docente: individual, coletivo, por área do
conhecimento – a atuação do pedagogo junto aos professores. Acompanhamento do processo ensino e
aprendizagem. Acompanhamento dos resultados das avaliações. Análise e uso dos resultados das avaliações
estadual e nacional. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A alfabetização, a leitura e a escrita
ao longo do ensino fundamental: concepções, alfabetização e letramento, práticas de leitura e escrita.
Conselho de Classe: organização, execução e uso de resultados. Coordenação e implementação de ações de
formação pedagógica dos docentes. Sistemática de acompanhamento do trabalho docente: do processo de
ensino aprendizagem e da avaliação e uso de seus resultados. As relações interativas na escola:
professores, alunos e corpo técnico.
2.4 – Professor para Educação Especial
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf.

Educação

Inclusiva/2008.

Disponível

em:

Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Disponível em : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/decreto/d7611.htm.
LDB - Lei nº 9394/96 atualizada. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm.
Lei Nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Lei/L13146.htm.
Resolução CNE/CEB nº4/2009 – Institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional
Especializado. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=13684:resolucoes-ceb2009.

5 - Ficam mantidas as demais condições, exigências e informações constantes no Edital 45/2016 de abertura do
processo seletivo.
6 - Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de outubro de 2016.
Vitória, 20 de outubro de 2016.

CARLOS EDUARDO ZUCOLOTO XAVIER
Secretário de Estado da Educação - Respondendo

