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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 002/2021 

RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL 

O Prefeito Municipal de Erval Seco, Estado do Rio Grande do Sul, LEONIR KOCHE, no uso de suas 

atribuições, torna público a Retificação ao Edital n° 002/2021, este publicado no site oficial do município 

(www.ervalseco.rs.gov.br) e no mural de publicações oficiais da administração municipal no dia 17 de maio 

de 2021, para RETIFICAR a Nomenclatura do Cargo de Professor Anos Iniciais – Área I – Pedagogo e o Anexo 

II, referente ao conteúdo programático do mesmo, conforme abaixo: 

 

1. ONDE SE LÊ: 

Professor Anos Iniciais – Área I - 

Pedagogia 

01 + CR* Curso Superior Completo em 

Licenciatura em Pedagogia 

20 horas R$ 1.443,07 

 

LEIA-SE 

Professor Anos Iniciais – Área I - 

Pedagogo 

01 + CR* Curso Superior Completo em 

Licenciatura em Pedagogia 

20 horas R$ 1.443,07 

 

2. ONDE SE LÊ: 

ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE TODOS OS CARGOS DISPONÍVEIS NESTE EDITAL 

LEGISLAÇÃO: 

▪ Legislação municipal: Lei Orgânica Municipal. Lei Municipal nº 88/1991 e suas alterações (Plano de 

Carreira e Quadro Geral de Cargos e Funções). Legislação específica de cada cargo, e de seus respectivos 

conselhos, se houver. 

▪ OBSERVAÇÃO: Para o cargo de Professor, tanto nas questões de legislação, quanto de 

conhecimentos específicos, será cobrado Leis da LDB – Lei de Diretrizes e Bases, Plano Municipal de 

Educação, Plano Nacional de Educação e BNCC – Base Nacional Curricular Comum. 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

▪ Temas relevantes e atualidades: aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, 

econômicos, sociais, culturais, ambientais a nível estadual, nacional, internacional e do Município de Erval 

Seco/RS. 

http://www.ervalseco.rs.gov.br/
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

FISIOTERAPEUTA: 

Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia, fototerapia, 

hidroterapia, massoterapia, cinesioterapia, eletroterapia e manipulação vertebral. 

Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia. Fisioterapia em neurologia. Fisioterapia em 

ginecologia e obstetrícia. Fisioterapia em pediatria e geriatria. Mastectomias. Fisioterapia em pneumologia. 

Fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar. Assistência fisioterapêutica domiciliar. Desenvolvimento 

neuropisicomotor. Fisiologia do sistema cardio- respiratório. Fisiologia da contração muscular. Cinestesia. 

Fases da marcha. Avaliação e tratamento de patologias pneumológicas, cardiológica, ortopédica, pediátrica, 

e neurológica. Recursos terapêuticos: Eletroterapia, Massoterapia, Termoterapia. Fisioterapia da Saúde do 

Trabalhador: Conceito Ergonomia, doenças relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no ambiente de 

trabalho. Ética profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde. 

MÉDICO VETERINÁRIO: 

Clínica Médica de Animais de Produção: Prescrição de receita. Partes da receita. Receituário comum e de 

controle especial. Distúrbios do sistema cardiovascular. Distúrbios do sistema respiratório. Distúrbios do 

sistema digestivo. Distúrbios do trato urinário. Distúrbios endócrinos. Distúrbios do sistema reprodutivo. 

Distúrbios da pele. Doenças infecciosas polisistêmicas. Clínica cirúrgica de animais de produção: Equilíbrio 

hidroeletrolítico. Anestesia analgesia. Pré-operatório do paciente. Transoperatório. Pós-operatório. 

Infecções cirúrgicas. Cicatrização tecidual. Hérnias. Eventração, evisceração, prolapso e protrusão. 

Intervenções cirúrgicas do tórax. Cirurgias de parede. Cirurgia visceral. Intervenções cirúrgicas do abdômen.  

Cirurgias de parede. Cirurgia visceral. Defesa Sanitária Animal prevenção, controle e diagnóstico, clínico e 

laboratorial das principais doenças que afetam a saúde humana e animal. Doenças de notificação 

obrigatória. Conhecimentos básicos de epidemiologia e análise de risco. 

Doenças infectocontagiosas e zoonoses: Etiologia, grupos e classificação, patogenia, sintomatologia, 

diagnóstico, tratamento e profilaxia; Linfadenite caseosa, Rinotraqueíte Infecciosa Bovina, Febre Aftosa, 

Raiva, Brucelose, Tuberculose, Leptospirose, Salmonelose, Micoplasmose, Doença de Newcastle, Peste Suína 

Clássica e Peste Suína Africana. Toxicologia e plantas tóxicas; Doenças parasitárias, nutricionais e 

metabólicas: Etiologia, grupos e classificação, patogenia, sintomatologia, diagnóstico, tratamento e 

profilaxia. Noções de inspeção de carne e leite: Abate de bovinos, suínos, caprinos e ovinos, aves e coelhos; 
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Métodos de conservação dos produtos de origem animal; obtenção higiênica do leite; normas de sanitização, 

higiene pessoal, higiene de ambiente, de utensílios, das instalações, higiene do transporte de produtos 

alimentares de origem animal. Criação e manejo de animais ruminantes: bovinos, caprinos e ovinos. Criação 

e manejo de animais monogástricos: suínos, aves e coelhos. Nutrição animal tipos de alimentos (concentrado 

proteico e energético), pastagens, técnicas de silagem e fenação. 

NUTRICIONISTA: 

Fisiologia e Metabolismo dos Nutrientes; Avaliação Nutricional: Parâmetros bioquímicos, parâmetros 

clínicos, método para cálculo de gasto energético. Terapia Nutricional: Doenças pulmonares, nas doenças 

renais, diabetes mellitos, doenças cardiovasculares, HIV/AIDS, doenças hepatobiliares e pancreáticas, 

cirurgia, trauma sepse e queimaduras, paciente crítico, pré e probióticos e simbióticos. Interação Drogas E 

Nutrientes: Noções básicas. Nutrição Parenteral: tipos, indicações, contra-indicações e complicações. 

Nutrição Enteral: tipos de fórmulas, indicações, contra-indicações, vias de acesso, complicações e métodos 

de administração. 

OPERADOR DE MÁQUINAS: 

Legislação de Trânsito; Placas de Sinalização; Direção Defensiva; Primeiros Socorros ou Suporte Básico de 

Vida; Cidadania e Meio Ambiente; Noções Básicas de Mecânica, Operação e Manutenção Preventiva dos 

Equipamentos leves e pesados, tais como: Trator Agrícola, Motoniveladora, Pá Carregadeira e 

Retroescavadeira; Conhecimento de Sistema de Funcionamento dos Componentes dos Equipamentos como: 

Leitura do Painel, Alavancas, Nível de Óleo, de Água, Condições de Freio, Pneus, etc; Diagnósticos de Falhas 

de Funcionamento dos Equipamentos. Manutenção e reparos no veículo. Conservação e limpeza do veículo. 

Condições adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Regras de hierarquias no serviço público. 

OPERADOR DE MÁQUINAS – PROVA PRÁTICA 

O candidato será avaliado, tendo como critérios seu desempenho na condução de veículo, sendo avaliado: 

habilidade/conhecimento (partida/paradas, equipamentos obrigatórios), postura, sinalização (regras de 

trânsito, de preferência, de mudança de direção, de percurso e de ultrapassagem), manobras (estacionar, 

frente e marcha a ré, na estrada), câmbio, aceleração, uso do freio (freio motor), retrovisor, direção 

defensiva/ofensiva, realização de tarefa solicitada. 

 

PROFESSOR ANOS INICIAIS – ÁREA I – PEDAGOGIA 
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Teoria e Prática da Educação - Conhecimentos Político-Pedagógicos - Função social e política da escola: 

perspectiva crítica e perspectiva neoliberal; gestão democrática e autonomia na organização do trabalho 

escolar; colegiados escolares; projetos político-pedagógicos. A educação básica no Brasil: acesso; 

permanência; inclusão e fracasso escolar. Perfil do profissional da educação infantil. A importância do brincar 

para o desenvolvimento da criança A intervenção do adulto mediando as relações socioafetivas na infância. 

Aprendizagem significativa. Parceria com a família. A educação inclusiva. Avaliação na educação infantil. A 

organização da educação básica: LDB Lei Federal no 9394/96; princípios e fins da educação nacional; 

parâmetros curriculares nacionais. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Conhecimentos da Prática de 

Ensino: processos e conteúdo do ensino e da aprendizagem; conhecimento na escola; a organização do 

tempo e do espaço e a avaliação escolar; projetos de trabalho e a interdisciplinaridade. Plano Municipal da 

Educação. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/1990; Lei Orgânica da Saúde – LOS Sistema 

Único de Saúde – SUS (Lei nº 8.080/1990 e Lei nº 8.142/1990); Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(13.146/2015). Lei nº 8.742, de 4 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência Social; Política Nacional 

de Assistência Social. 

PROFESSOR ANOS INICIAIS – ÁREA II – HISTÓRIA 

Ensino de História: saber histórico escolar, seleção e organização de conteúdos históricos, metodologias do 

ensino de História, trabalho com documentos e diferentes linguagens no ensino de História; O Brasil e o Rio 

Grande do Sul na pré história: teorias, primeiros grupamentos humanos e sítios arqueológicos; História do 

Brasil e a construção de identidades: historiografia brasileira e a história do Brasil – da ocupação indígena ao 

mundo contemporâneo; História africana e suas relações com a Europa e a América; Economia, Sociedade e 

Cultura na Antiguidade: as primeiras civilizações do Oriente, a civilização grega e a romana; A Idade Média: 

a formação da Europa medieval, a Igreja, o feudalismo, a Baixa Idade Média e transição para o capitalismo; 

A Europa Moderna: absolutismo, expansão marítima, mercantilismo, renascimento e reforma; A América 

antes dos europeus: populações nativas, 

organização social e cultural; O Brasil Colônia: a sociedade colonial, economia e escravidão, os jesuítas e a 

ação da Igreja, expansão territorial (bandeiras, pecuária, mineração, tratados etc); A crise do sistema colonial 

no Brasil: rebeliões locais e o processo de emancipação política; A afirmação do capitalismo e do liberalismo: 

Iluminismo, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Ideologias do século XIX (liberalismo, socialismo 
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utópico e científico, doutrina social da igreja, anarquismo etc) e a nova sociedade do trabalho; Brasil 

Imperial, poder oligárquico e o binômio latifúndio e escravidão; Brasil Republicano (República Velha, Era 

Vargas, Populismo, Ditadura Civil-Militar, Redemocratização e contemporaneidade; Mundo 

contemporâneo: da Primeira Guerra Mundial à Globalização. 

LEIA-SE: 

ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE TODOS OS CARGOS DISPONÍVEIS NESTE EDITAL 

LEGISLAÇÃO: 

▪ Legislação Municipal: Lei Orgânica Municipal. Regime Jurídico dos Servidores. Legislação específica 

de cada cargo, e de seus respectivos conselhos, se houver. 

▪ OBSERVAÇÃO: Para o cargo de Professor, tanto nas questões de legislação, quanto de conhecimentos 

específicos, será cobrado Leis da LDB – Lei de Diretrizes e Bases, Plano Municipal de Educação, Plano 

Nacional de Educação e BNCC – Base Nacional Curricular Comum. 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

▪ Temas relevantes e atualidades: aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, 

econômicos, sociais, culturais, ambientais a nível estadual, nacional, internacional e do Município de Erval 

Seco/RS. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

FISIOTERAPEUTA: 

Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia, fototerapia, 

hidroterapia, massoterapia, cinesioterapia, eletroterapia e manipulação vertebral. 

Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia. Fisioterapia em neurologia. Fisioterapia em 

ginecologia e obstetrícia. Fisioterapia em pediatria e geriatria. Mastectomias. Fisioterapia em pneumologia. 

Fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar. Assistência fisioterapêutica domiciliar. Desenvolvimento 

neuropisicomotor. Fisiologia do sistema cardio- respiratório. Fisiologia da contração muscular. Cinestesia. 

Fases da marcha. Avaliação e tratamento de patologias pneumológicas, cardiológica, ortopédica, pediátrica, 

e neurológica. Recursos terapêuticos: Eletroterapia, Massoterapia, Termoterapia. Fisioterapia da Saúde do 

Trabalhador: Conceito Ergonomia, doenças relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no ambiente de 

trabalho. Ética profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde. 
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MÉDICO VETERINÁRIO: 

Clínica Médica de Animais de Produção: Prescrição de receita. Partes da receita. Receituário comum e de 

controle especial. Distúrbios do sistema cardiovascular. Distúrbios do sistema respiratório. Distúrbios do 

sistema digestivo. Distúrbios do trato urinário. Distúrbios endócrinos. Distúrbios do sistema reprodutivo. 

Distúrbios da pele. Doenças infecciosas polisistêmicas. Clínica cirúrgica de animais de produção: Equilíbrio 

hidroeletrolítico. Anestesia analgesia. Pré-operatório do paciente. Transoperatório. Pós-operatório. 

Infecções cirúrgicas. Cicatrização tecidual. Hérnias. Eventração, evisceração, prolapso e protrusão. 

Intervenções cirúrgicas do tórax. Cirurgias de parede. Cirurgia visceral. Intervenções cirúrgicas do abdômen.  

Cirurgias de parede. Cirurgia visceral. Defesa Sanitária Animal prevenção, controle e diagnóstico, clínico e 

laboratorial das principais doenças que afetam a saúde humana e animal. Doenças de notificação 

obrigatória. Conhecimentos básicos de epidemiologia e análise de risco. 

Doenças infectocontagiosas e zoonoses: Etiologia, grupos e classificação, patogenia, sintomatologia, 

diagnóstico, tratamento e profilaxia; Linfadenite caseosa, Rinotraqueíte Infecciosa Bovina, Febre Aftosa, 

Raiva, Brucelose, Tuberculose, Leptospirose, Salmonelose, Micoplasmose, Doença de Newcastle, Peste Suína 

Clássica e Peste Suína Africana. Toxicologia e plantas tóxicas; Doenças parasitárias, nutricionais e 

metabólicas: Etiologia, grupos e classificação, patogenia, sintomatologia, diagnóstico, tratamento e 

profilaxia. Noções de inspeção de carne e leite: Abate de bovinos, suínos, caprinos e ovinos, aves e coelhos; 

Métodos de conservação dos produtos de origem animal; obtenção higiênica do leite; normas de sanitização, 

higiene pessoal, higiene de ambiente, de utensílios, das instalações, higiene do transporte de produtos 

alimentares de origem animal. Criação e manejo de animais ruminantes: bovinos, caprinos e ovinos. Criação 

e manejo de animais monogástricos: suínos, aves e coelhos. Nutrição animal tipos de alimentos (concentrado 

proteico e energético), pastagens, técnicas de silagem e fenação. 

NUTRICIONISTA: 

Fisiologia e Metabolismo dos Nutrientes; Avaliação Nutricional: Parâmetros bioquímicos, parâmetros 

clínicos, método para cálculo de gasto energético. Terapia Nutricional: Doenças pulmonares, nas doenças 

renais, diabetes mellitos, doenças cardiovasculares, HIV/AIDS, doenças hepatobiliares e pancreáticas, 

cirurgia, trauma sepse e queimaduras, paciente crítico, pré e probióticos e simbióticos. Interação Drogas E 

Nutrientes: Noções básicas. Nutrição Parenteral: tipos, indicações, contra-indicações e complicações. 
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Nutrição Enteral: tipos de fórmulas, indicações, contra-indicações, vias de acesso, complicações e métodos 

de administração. 

OPERADOR DE MÁQUINAS: 

Legislação de Trânsito; Placas de Sinalização; Direção Defensiva; Primeiros Socorros ou Suporte Básico de 

Vida; Cidadania e Meio Ambiente; Noções Básicas de Mecânica, Operação e Manutenção Preventiva dos 

Equipamentos leves e pesados, tais como: Trator Agrícola, Motoniveladora, Pá Carregadeira e 

Retroescavadeira; Conhecimento de Sistema de Funcionamento dos Componentes dos Equipamentos como: 

Leitura do Painel, Alavancas, Nível de Óleo, de Água, Condições de Freio, Pneus, etc; Diagnósticos de Falhas 

de Funcionamento dos Equipamentos. Manutenção e reparos no veículo. Conservação e limpeza do veículo. 

Condições adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Regras de hierarquias no serviço público. 

OPERADOR DE MÁQUINAS – PROVA PRÁTICA 

O candidato será avaliado, tendo como critérios seu desempenho na condução de veículo, sendo avaliado: 

habilidade/conhecimento (partida/paradas, equipamentos obrigatórios), postura, sinalização (regras de 

trânsito, de preferência, de mudança de direção, de percurso e de ultrapassagem), manobras (estacionar, 

frente e marcha a ré, na estrada), câmbio, aceleração, uso do freio (freio motor), retrovisor, direção 

defensiva/ofensiva, realização de tarefa solicitada. 

 

PROFESSOR ANOS INICIAIS – ÁREA I – PEDAGOGIA 

Teoria e Prática da Educação - Conhecimentos Político-Pedagógicos - Função social e política da escola: 

perspectiva crítica e perspectiva neoliberal; gestão democrática e autonomia na organização do trabalho 

escolar; colegiados escolares; projetos político-pedagógicos. A educação básica no Brasil: acesso; 

permanência; inclusão e fracasso escolar. Perfil do profissional da educação infantil. A importância do brincar 

para o desenvolvimento da criança A intervenção do adulto mediando as relações socioafetivas na infância. 

Aprendizagem significativa. Parceria com a família. A educação inclusiva. Avaliação na educação infantil. A 

organização da educação básica: LDB Lei Federal no 9394/96; princípios e fins da educação nacional; 

parâmetros curriculares nacionais. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Conhecimentos da Prática de 

Ensino: processos e conteúdo do ensino e da aprendizagem; conhecimento na escola; a organização do 

tempo e do espaço e a avaliação escolar; projetos de trabalho e a interdisciplinaridade. Plano Municipal da 
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Educação. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/1990; Lei Orgânica da Saúde – LOS Sistema 

Único de Saúde – SUS (Lei nº 8.080/1990 e Lei nº 8.142/1990); Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(13.146/2015). Lei nº 8.742, de 4 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência Social; Política Nacional 

de Assistência Social. 

PROFESSOR ANOS INICIAIS – ÁREA II – HISTÓRIA 

Ensino de História: saber histórico escolar, seleção e organização de conteúdos históricos, metodologias do 

ensino de História, trabalho com documentos e diferentes linguagens no ensino de História; O Brasil e o Rio 

Grande do Sul na pré história: teorias, primeiros grupamentos humanos e sítios arqueológicos; História do 

Brasil e a construção de identidades: historiografia brasileira e a história do Brasil – da ocupação indígena ao 

mundo contemporâneo; História africana e suas relações com a Europa e a América; Economia, Sociedade e 

Cultura na Antiguidade: as primeiras civilizações do Oriente, a civilização grega e a romana; A Idade Média: 

a formação da Europa medieval, a Igreja, o feudalismo, a Baixa Idade Média e transição para o capitalismo; 

A Europa Moderna: absolutismo, expansão marítima, mercantilismo, renascimento e reforma; A América 

antes dos europeus: populações nativas, 

organização social e cultural; O Brasil Colônia: a sociedade colonial, economia e escravidão, os jesuítas e a 

ação da Igreja, expansão territorial (bandeiras, pecuária, mineração, tratados etc); A crise do sistema colonial 

no Brasil: rebeliões locais e o processo de emancipação política; A afirmação do capitalismo e do liberalismo: 

Iluminismo, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Ideologias do século XIX (liberalismo, socialismo 

utópico e científico, doutrina social da igreja, anarquismo etc) e a nova sociedade do trabalho; Brasil 

Imperial, poder oligárquico e o binômio latifúndio e escravidão; Brasil Republicano (República Velha, Era 

Vargas, Populismo, Ditadura Civil-Militar, Redemocratização e contemporaneidade; Mundo 

contemporâneo: da Primeira Guerra Mundial à Globalização. 

3. Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital nº 02/2021. 

 

Erval Seco/RS, 20 de maio de 2021. 

 

______________________________ 
LEONIR KOCHE 

Prefeito Municipal 
 


