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RETIFICAÇÃO Nº 002/16 
 ANEXO II – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 

O Prefeito Municipal de Pinhão, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste 
Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA 
PÚBLICO a retificação do Edital de Abertura nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Pinhão, Estado do 

Paraná. 
 
Art. 1º - Fica retificado o Anexo II do conteúdo programático do Edital de Abertura nº 001/2016, nos itens 
abaixo, como segue: 
 

ONDE SE LÊ: 
 

CARGO 114 PEDAGOGO SOCIAL 

Conhecimento Específico: A organização do trabalho escolar: pressupostos 
teóricos-metodológicos. A orientação educacional - uma perspectiva contextualizada. 
A atuação do orientador educacional: aproveitamento escolar, integração do aluno, 
orientação vocacional. O planejamento escolar e a elaboração do plano de orientação. 
O emprego de técnicas de medida de avaliação. Propostas de intervenção do 
orientador educacional na construção do currículo. Níveis psicognéticos da língua 
escrita. Alfabetização de crianças e fracasso escolar no contexto atual. Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). O orientador educacional 
e a avaliação educacional: aspectos técnicos e análise crítica. A prática dos 
orientadores na abordagem construtivista. A auto estima no processo de construção 
do conhecimento. Relações interpessoais. Princípios e fundamentos dos parâmetros 
curriculares nacionais: (objetivos gerais do ensino fundamental, avaliação e 
orientações didáticas). Gestão democrática da escola como fator de melhoria da 
qualidade de ensino. Projeto educativo. Sistema Único da Assistência Social. 
 

 
LEIA-SE: 
 

CARGO 114 PEDAGOGO SOCIAL 

Conhecimento Específico: Fundamentos da Pedagogia Social. O trabalho 
socioeducativo em contexto escolar e não escolar. Contextos de intervenção em 
educação social: penitenciária, educandário, escola, brinquedoteca, ONGs, terceira 
idade, educação hospitalar, drogadição, abrigos, casas de acolhida, CRAS, SFVC, 
programas assistenciais do município/estado/federação. Paulo Freire e a Pedagogia 
Social. A animação sociocultural. Pedagogia Social no Brasil. Legislação e políticas 
sociais para o trabalho pedagógico em contextos da assistência e da educação 
socioeducacional e sociocultural: ECA, SUAS, Estatuto do Idoso, Maria da Penha, 
Declaração dos Direitos Humanos, Carta de Salamanca. Projeto de intervenção 
prática. 
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