
ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE 

          EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 

                
             RETIFICAÇÃO Nº 01 - DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 

 

 

 

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, no estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais torna pública  a  

RETIFICAÇÃO  do Edital do Concurso Público nº 01/2014, para provimento de vagas de diversos cargos que 

integram o quadro de servidores municipais, a serem contratados sob o regime jurídico estatutário, conforme Leis 

Municipais n.os 921/2007 de 05 de novembro de 2007, 925/2007 de 11 de dezembro de 2007 e 926/2007 de 20 de 

dezembro de 2007 mediante as condições estabelecidas neste Edital e legislação vigente, cujas alterações constam 

a seguir:  

1. ALTERAR: 

1.1. No item 1.2.2, no QUADRO DE VAGAS, para diferentes  cargos: 

        1.1.1. O valor do vencimento 

                    Onde se lê - R$678,00 

                    LEIA-SE - R$724,00 

 
 
2. ALTERAR  
2.1.  No item 1.2.2, no Quadro de Vagas, exclusivamente para o cargo de TÉCNICO DE RADIOLOGIA: 

2.1.2. A carga horária semanal de trabalho: 

Onde se lê – 40 horas 

LEIA-SE - 24 horas semanais 

 

2.2.2.  O valor do vencimento: 

Onde se lê – R$678,00 

LEIA-SE – R$1.448,00 (ao valor do vencimento será acrescido mais 40% por risco de vida e 
insalubridade). 

  

3. INCLUIR 
3.1. Os Conhecimentos Específicos da área para o CARGO DE PEDAGOGO,    que passa a fazer parte do corpo do 

Anexo III - Conteúdo Programático do Edital com a seguinte redação: 

 
Educação, Sociedade e Cultura. Políticas públicas Inclusivas de Educação: relação de gênero e Educação, portadores 

de deficiência, etnias. Lei de diretrizes e bases da Educação LDB9394/96. Pedagogia e Intervenção social: juventude 

e novas sociabilidades. Ensino Superior. Cursos Superiores em Tecnologia. Formação Básica e Continuada de 

Professores. Formação do Professor Pesquisador. Educação e mundo do trabalho. A globalização da economia, a 

reestruturação produtiva, a nova concepção de estado, a crise do emprego. As formas de organização do trabalho e 

seus impactos sobre a educação dos trabalhadores. Dimensões pedagógicas dos processos de organização e gestão 

do trabalho. As novas competências demandadas pelo mundo do trabalho. Metodologia de identificação e 

desenvolvimento. Acompanhamento do processo pedagógico: avaliação da aprendizagem. Critérios de avaliação. 

Instrumentos de avaliação. Organização e planejamento pedagógico. Projeto pedagógico. Plano de 

desenvolvimento institucional. Didática e novas tecnologias: o computador e a sala de aula. Uso das tecnologias da 

informação no processo pedagógico. Currículo: concepções, relações de poder, transdisciplinaridade, 

transversalidade Interdisciplinaridade, disciplinaridade, multidisciplinaridade. Educação e qualidade. O papel do 

pedagogo na empresa. Gestão do conhecimento e inteligência organizacional. A construção do conhecimento a 

partir das necessidades da organização. Gestão de projetos e formação de equipes. Prática educativa no 



desenvolvimento de pessoas. Processos comunicacionais. Jogos e dinâmicas de grupo nas organizações. Processo 

pedagógico: as categorias teórico-metodológicas da pedagogia do trabalho: Critérios para seleção de conteúdos, 

metodologia, acompanhamento e avaliação. Tecnologias da comunicação e da Informação em Educação. Psicologia 

do desenvolvimento e da aprendizagem. Teorias de aprendizagem. Projetos educativos interdisciplinares. Atuação 

interdisciplinar em articulação com diferentes equipes profissionais, visando à formação em serviço. Ações 

investigativas e avaliativas para o desenvolvimento de pessoas. Avaliação de programas educacionais no âmbito 

empresarial. 

 

 

4. Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital de Abertura das Inscrições Nº 01/2014 da 

Prefeitura do Município de Alagoa Grande/PB. 

 
 
 

HILDON RÉGIS NAVARRO FILHO 
PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE/PB 


