
ANEXO I  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS 
PROCESSO SELETIVO – 2015 

Função: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR Código: 01 

Vagas: 05 (cinco) Carga Horária: 40 horas/semanais 
Nível de 

Escolaridade 
Exigido: 

Ensino Médio Completo. 

Descrição da 
Função: 

Zelar pela segurança e conforto das crianças no interior de cada veículo escolar; orientar o embarque e 
desembarque dos escolares, conduzindo-os do veículo até a porta das escolas vice-versa; tratar com 
urbanidade e polidez os escolares e o público; auxiliar de forma especial o embarque e desembarque de 
crianças menores de 08 (oito) anos e/ou crianças com restrição de mobilidade; entregar aos escolares, no 
prazo máximo de 01(um) dia útil, qualquer objeto esquecido no veículo, quando estiverem sob sua guarda; 
prestar socorro aos usuários, em caso de acidente; solicitar a carteira de identificação dos escolares para uso 
do transporte escolar; não permitir o embarque de pessoas estranhas, ou não autorizadas, no interior dos 
ônibus; autorizar o transporte de alunos somente no horário das aulas; auxiliar na colocação do cinto de 
segurança. 

Salário: R$ 854,11 
Taxa de 
Inscrição: R$ 35,00 

Formas de Avaliação: 
Conhecimentos Básicos : 
LÍNGUA PORTUGUESA:  Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de 
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, 
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. 
MATEMÁTICA:  Conjuntos: Representação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três 
Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Composto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas 
envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que envolvam Figuras 
Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação 
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner). 
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, 
pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de 
navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de 
segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de 
dados e realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção 
de equipamentos e de sistemas de informática. 

 

Função: MONITOR DO CRAS Código: 02 

Vagas: 04 (quatro) Carga Horária: 40 horas/semanais 
Nível de 

Escolaridade 
Exigido: 

Ensino Médio Completo 

Descrição da 
Função: 

Desenvolver atividades socioeducativas e de recreação com diferentes grupos de usuários do CRAS, de 
acordo com o eu ciclo de vida, contribuindo para o enfrentamento da vulnerabilidade social do município. 
Mediação dos processos grupais, próprios dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, 
ofertados no CRAS. Participações de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do 
processo de trabalho com a equipe de referencia do CRAS. Participação das atividades de capacitação e/ou 
formação continuada da equipe de referencia do CRAS. As atividades desenvolvidas com os usuários serão 
desenvolvidas nos bairros da zona rural e urbana do município. 

Salário: R$ 790,76 
Taxa de 
Inscrição: R$ 35,00 

Formas de Avaliação: 
Conhecimentos Básicos : 
LÍNGUA PORTUGUESA:  Interpretação de texto. Gêneros e tipos de texto. Coerência e coesão textual. Ortografia. Acentuação 
gráfica. Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras, flexão e emprego. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe de 
Concordância nominal e verbal. Sintaxe de Regência nominal e verbal. Sintaxe de Colocação dos Pronomes Oblíquos. 
Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, 
denotação, conotação, polissemia e ambiguidade; Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. 
MATEMÁTICA:  Conjuntos: Representação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três 
Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Composto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas 
envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que envolvam Figuras 



Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação 
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner). 
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, 
pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de 
navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de 
segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de 
dados e realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção 
de equipamentos e de sistemas de informática. 

 

Função: FORMADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL  - PAADPA Código: 03 

Vagas: 01 (uma) 
Carga 

Horária: 
8 horas / aulas  semanais   

Nível de 
Escolaridade 

Exigido: 
Superior Completo em Pedagogia. 

Descrição da 
Função: 

Capacitar os participantes do Programa Assistencial de Auxilio ao Desempregado e Preservação Ambiental – 
PAADPA,  para o desenvolvimento de competências e habilidades para a inserção ou para uma melhor 
colocação no mercado, trabalhando a aptidão e habilidades dos participantes de ver e avaliar oportunidades 
de negócios. Além de desenvolver atividade de reforço para o enfrentamento do analfabetismo e de 
ensinamentos de técnicas de preservação e educação ambiental compreendendo os problemas causados ao 
ambiente (devido á ação do homem) e incentivando os participantes a buscar praticas para a solução destes 
problemas. Participação de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do processo 
de trabalho com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico. 

Salário: R$ 14,43 hora/aula 
Taxa de 
Inscrição: R$ 45,00 

Formas de Avaliação: 
Conhecimentos Básicos : 
LÍNGUA PORTUGUESA : Compreensão de texto. Gêneros e tipos de textos. Coerência e coesão textual. Instrumentos de 
coesão textual. Intertextualidade. O sistema ortográfico do português: emprego de letras. Acentuação gráfica e sinais 
diacríticos. Emprego do pronome pessoal (Reto, Oblíquo e Pronome de Tratamento), do pronome possessivo, do pronome 
indefinido e do pronome demonstrativo. Emprego do pronome relativo. Valor semântico e emprego de conectivos. Elementos 
mórficos do verbo e do nome; processos de formação de palavras. Flexão nominal de gênero e número. Flexão verbal: verbos 
irregulares, defectivos e anômalos; vozes verbais, locuções verbais e tempos compostos. Valores da coordenação e da 
subordinação. Sintaxe de concordância. Sintaxe de regência. Sintaxe de colocação. Emprego do sinal indicativo da crase. 
Emprego dos sinais de pontuação. Aspectos semânticos: adequação vocabular, denotação, conotação, polissemia e 
ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Estilística: figuras sintáticas, semânticas e fonológicas. 
MATEMÁTICA:  Conjuntos: Representação, Relações, Operações e Conjuntos Numéricos; Razão e Proporção; Regra de Três 
Simples e Composta; Porcentagem; Juros e Descontos Simples e Composto; Equações, Inequações, Sistemas e Problemas 
envolvendo Variáveis do 1º e 2º Graus; Relações Métricas e Trigonométricas do Triângulo; Problemas que envolvam Figuras 
Planas; Funções; Análise Combinatória; Sistemas Legais de Medidas. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Introdução à microinformática: Conceitos básicos relacionados a hardware, software, operação 
de microcomputadores e seus periféricos (monitor, teclado, mouse, impressora, discos rígidos, cd-rom, pen drive, scanner). 
Conceitos básicos relacionados ao ambiente Windows e suas funcionalidades: ícones, atalhos de teclado, janelas, arquivos, 
pastas, programas, aplicativos Word, Excel e PowerPoint. Conceitos básicos de Internet e Intranet e utilização de 
navegadores: browsers, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, grupos de discussão procedimentos e ferramentas de 
segurança aplicáveis a redes e na internet. Conceitos básicos de tarefas e procedimentos de informática: armazenamento de 
dados e realização de cópia de segurança (backup), organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, proteção 
de equipamentos e de sistemas de informática. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social do 
educador. Ética no trabalho docente. Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas 
metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade. Educação inclusiva. 
Concepções de Educação e a prática pedagógica. Escrita, Alfabetização e Letramento. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
e temas transversais. Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Artigos 5º, 37 ao 41, 205 ao 214, 
227 ao 229. Lei n.º 9394/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 8069 de 13.07.90 – Dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.  

 


