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EDITAL Nº 001/PMSG/2020 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, no uso de suas atribuições legais, torna público A retificação 
nº 01 ao Editalnº 001/PMSG/2020, contendo as normas, rotinas e procedimentos que regem o Concurso Público 
destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do Quadro 
de Pessoal Efetivo do MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO-RJ, para lotação na Secretaria Municipal de Educação 
- SEMED. 

 
 

Onde se lê: 
 

3.2. No ato da posse, todos os requisitos especificados no subitem 3.1. e aqueles que vierem a ser 
estabelecidos em função da alínea “o” do mesmo subitem, deverão ser comprovados mediante a 
apresentação de documento original juntamente com fotocópia, sendo impedido de tomar posse aquele 
que não os apresentar, com consequente publicação de ato tornando sem efeito sua nomeação e 
eliminação do certame. 

 
5.1.11. O candidato ao cargo de Professor Docente II ou Professor Docente II de Apoio Educacional 
Especializado (AEE), terá como requisito básico de escolaridade e habilitação o Nível Médio Pedagógico 
(Normal) ou o Nível Superior em Pedagogia e, no caso de Professor Docente II – AEE, também será exigida 
a comprovação de Curso de Qualificação em Cuidador, com carga horária mínima de 80 horas. 

 
5.3.3. O descumprimento das instruções para a inscrição pela Internet implicará na não efetivação da 
inscrição, assegurado o direito de recurso previsto no item 12 deste Edital. 

 
a) o candidato doador regular de sangue deverá: 
- Enviar, através de Upload, cópia simples do comprovante de inscrição; e 
- Documento comprobatório padronizado (cópia) de sua condição de doador regular, expedido por 
Banco de Sangue público ou privado (autorizado pelo poder público) em que faz a doação, constando, 
pelo menos, 03 (três) doações até a data da publicação deste Edital. 

 
5.3.8.1. Caberá recurso contra o Indeferimento da Isenção, conforme previsto no item 12 deste Edital. 

 

8.1.4. A candidata que tiver atendimento diferenciado para amamentação durante a realização da 
Prova terá direito ao intervalo de até 30 (trinta) minutos, por filho, a cada 02 (duas) horas, para 
amamentação. 

 
8.1.5. O tempo despendido na amamentação será compensado durante a realização das Provas em 
igual período, conforme itens 8.1.3. e 8.1.4. 

 
8.1.6. Caso a candidata compareça ao local de realização das Provas sem certidão de nascimento será 
permitida a amamentação, no entanto a candidata terá de assinar termo de responsabilidade pela criança. 

 

8.1.8. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de uma “fiscal” designada pela 
Coordenação de aplicação da prova, sem a presença do responsável pela guarda da criança, que garantirá que 
sua conduta esteja de acordo com os termos e condições deste Edital. 

 

9.1.7. Caberá recurso ao resultado preliminar desta etapa, conforme previsto no item 12 deste Edital. 
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9.2.3. Prova Discursiva para cargos de Nível Médio Pedagógico (Normal). 
9.2.3.1. Sobre a Prova Discursiva para cargos de Nível Superior e de Nível Normal Médio (Docente II): 

 
9.2.4.1. Sobre a Prova Discursiva para os cargos de Nível Médio: 
b) o candidato deverá redigir no mínimo 15 (vinte) e no máximo 30 linhas; 

 
9.2.20. Caberá recurso ao Resultado Preliminar desta etapa, conforme previsto no item 12 deste 
Edital. 

 

10.18.6. É assegurado ao candidato que utilize véu islâmico ou vestimenta de qualquer religião na parte 
superior da cabeça, desde que o rosto não esteja coberto e que seja franqueada à Comissão do Concurso, 
a prévia inspeção da parte do corpo a ser coberta, de sorte a afastar suspeita ou indício de fraude. 

 

16.3. Em função das necessidades de preenchimento de vagas, não havendo mais  candidato  
classificado por cargo/perfil e tendo sido nomeados TODOS os aprovados, o MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 
poderá nomear candidato pela classificação por cargo/habilitação profissional, obedecida rigorosamente à 
ordem de classificação dos candidatos. 

 

16.6. O não comparecimento do candidato para tomar posse no prazo legal acarretará a perda do 
direito à vaga, com consequente publicação de ato tornando sem efeito sua nomeação. 

 

 

  ANEXO III  

 

Cargo/habilitação, requisitos básicos, avaliação (tipo de prova), carga horária e vencimento base 
 

 

CARGOS/HABILITAÇÃO 
 

Requisitos Básicos 
 

Avaliação 
(Tipo de 
Prova) 

 

Carga 
Horária 
Semanal 

 

Vencimento base 

 
 

Professor Docente II/Apoio 
Especializado 

Nível Médio 
Pedagógico (Normal), 
Normal Superior ou 

Nível Superior em 
Pedagogia + Curso de 

Qualificação em 
Cuidador com C.H 

Mínima 80h 

 
Prova Objetiva 

e Discursiva 
(Redação) + 

Prova de 
Títulos 

 

 
22 

horas 

 
 
 

R$ 1.264,35 
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ANEXO VI 
 

QUADRO DE DISCIPLINAS E NÚMERO DE QUESTÕES POR CARGO 

 

CARGO 
NÚMERO DE 

QUESTÕES 

 

DISCIPLINAS/TÓPICOS 
NÚMERO DE 
QUESTÕES 

POR TÓPICO 
 
 

Cuidador de Alunos 

 
 

40 

Conhecimentos Básicos 10 

Conhecimentos Gerais 10 

Conhecimentos 
Específicos 

 

20 

 
 

Auxiliar de Creche 

 
 

40 

Conhecimentos Básicos 10 

Conhecimentos Gerais 10 

 
Conhecimentos 
Específicos 

 
20 

  Conhecimentos Básicos 10 

Inspetor de Disciplina 40 Conhecimentos Gerais 10 

   
Conhecimentos 
Específicos 

 
20 
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Legislação 
 

Lei Municipal nº 050 de 1991 (Estatuto do Servidor Público Municipal do Município de São Gonçalo- 
RJ). Disposições gerais. Provimento: disposições gerais; nomeação; posse e exercício; estabilidade e 
estágio probatório; readaptação. Tempo de serviço. Vacância. Direitos e vantagens: remuneração; 
aposentadoria; gratificações e adicionais; gratificações pelo exercício de cargo em comissão e de 
função gratificada; gratificação natalina; gratificação por exercício de cargo em tempo integral e 
dedicação exclusiva; adicional por tempo de serviço; adicional de férias; adicional de produtividade; 
salário família; auxílio doença; vale transporte; licenças; férias. Regime Disciplinar: deveres; 
proibições. Acumulação. Responsabilidades. Penalidades. Lei Orgânica do Município. 

 

 

   ANEXO V  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DA PROVA OBJETIVA 

 

Conhecimentos Básicos 

Cargo: NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
Língua Portuguesa 

 

Compreensão de texto. Linguagem verbal e não verbal. Signo linguístico: significante e significado. 
Significação das palavras: sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia. Polissemia. Uso formal e 
informal da língua. Língua escrita e língua falada. Norma culta. Ortografia. Relação fonema/letra. 
Dígrafos, encontros vocálicos e consonantais. Acentuação gráfica. Pontuação. Estrutura e formação 
de palavras. Classes de palavras. Funções sintáticas. Frase, oração e período. 

 

Noções de Informática 
 

Conceito de Internet e Intranet. Ferramentas e aplicativos de navegação, de correio eletrônico, 
de grupo de discussão, de busca e pesquisa. Procedimentos, aplicativos, dispositivos para 
armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup). Principais aplicativos 
para edição de texto, planilhas eletrônicas, geração de material escrito, audiovisual e outros. 

 

Conhecimentos Gerais 
 

História e Geografia de São Gonçalo 

Histórico municipal. Aspectos geográficos. Potencialidades do Município. Atividades econômicas. 
Patrimônio histórico, arte e cultura. Símbolos do Município. 

 

Fundamentos da Educação – Noções Básicas da LDB 
 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96: princípios, fins e organização da 
Educação Nacional; níveis e modalidades de Educação e Ensino. O Ensino Fundamental a partir da Lei 
nº 9.394/96; as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Fundamental. Diretrizes para Educação 
de Jovens e Adultos. Diretrizes para Educação Especial. Estatuto da criança e do adolescente - 
ECA.(Lei n.º 8.069, de 13/07/1990). 
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Cargo: MERENDEIRO 

 

Conhecimentos Específicos 
 

Ética e relacionamento humano. Colaboradores relacionados à merenda (quem fornece, quem 
recebe, como oferecer a merenda, quem são os envolvidos). A importância da alimentação. Noções 
básicas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Cardápios (como o merendeiro se 
organiza para executar um cardápio). As principais consequências de uma alimentação desequilibrada 
(como o profissional da merenda pode orientar e incentivar a criança a realizar uma refeição 
saudável). Boas práticas para a preparação e distribuição dos alimentos. Como deve ser o local de 
trabalho. Higiene dos alimentos (princípios fundamentais, procedimentos). Armazenamento. 
Receitas de escola. Situações problema envolvendo: as quatro operações fundamentais da 
matemática (adição, subtração, multiplicação, divisão); os sistemas de medidas (sistema métrico; 
capacidade- volume-; tempo-hora/minuto/segundo; sistema monetário) Noções básicas de primeiros 
socorros: emergências clínicas e emergências traumáticas. 

 
Noções Básicas de Políticas Educacionais 

 
Concepções de educação, conhecimento e ensino: As teorias críticas e não-críticas na educação 
brasileira; Construtivismo, sócio interacionismo e concepção de conhecimento; Currículo, integração 
e organização dos conteúdos escolares. Política Curricular da Secretaria Municipal de Educação de 
São Gonçalo: Política inclusiva, diversidade e educação especial; A dimensão étnico- racial no Ensino 
Fundamental e a Lei n° 10.639, de 9/01/03; Fundamentos e aspectos organizacionais da educação 
integral no Ensino Fundamental; Concepções, critérios e instrumentos de avaliação do ensino e da 
aprendizagem nos ciclos de formação. Organização do trabalho pedagógico na escola: Fundamentos 
e formas dos diferentes níveis de planejamento; Planejamento participativo e organização do 
trabalho docente. Legislação: O Ensino Fundamental na LDB n° 9.394/96; A Lei do FUNDEB n° 11.494, 
de 20.06.07 e suas implicações para o financiamento do Ensino Fundamental e de suas modalidades. 

 

ANEXO VIII 

EXAMES COMUNS A TODOS OS CARGOS 

Hemograma completo 

Glicose 

Sódio 

Potácio 

Uréia 

Creatinina 

Lipidograma 

Reticulócitos 

Raio-x do tórax - OIT 

Elétrocardiograma - ECG 

Velocidade de Hemossedimentação - VHS 

Gama Glutamil Transferase - GGT 

Tempo de Tromboplastina Total e Parcial Ativado - TTPA 

EAS 

VDRL 

Psiquiátrico* 
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Leia-se: 
 
 

3.2. No ato da posse, todos os requisitos especificados no subitem 3.1. e aqueles que vierem a ser 
estabelecidos em função da alínea “o” do mesmo subitem, deverão ser comprovados mediante a 
apresentação de documento original juntamente com fotocópia, sendo impedido de tomar posse aquele 
que não os apresentar, com consequente publicação do ato tornando sem efeito sua nomeação e 
eliminação do certame. 

 
5.1.12. O candidato ao cargo de Professor Docente II ou Professor Docente II - Apoio Especializado, terá 
como requisito básico de escolaridade e habilitação o Nível Médio Pedagógico (Normal) ou o Nível 
Superior em Pedagogia e, no caso de Professor Docente II – Apoio Especializado , também será exigida a 
comprovação de curso na área de educação especial, com carga horária mínima de 80 horas. 

 
 

5.3.3. O descumprimento das instruções para a inscrição pela Internet implicará na não efetivação da 
inscrição, assegurado o direito de recurso previsto no item 12 deste Edital. 

 

a) o candidato doador regular de sangue deverá: 

- Enviar, através de Upload, cópia simples do comprovante de inscrição; e 
- Documento comprobatório padronizado (cópia) de sua condição de doador regular, expedido por 
banco de sangue público ou privado em que faz a doação, constando, pelo menos, 03 (três) doações 
até a data da publicação deste Edital. 

 
5.3.8.2. Caberá recurso contra o Indeferimento da Isenção, conforme previsto no item 14 deste Edital. 

 
8.1.4. A candidata que tiver atendimento diferenciado para amamentação durante a realização da prova 
terá direito ao intervalo de até 30 (trinta) minutos, por filho, a cada 02 (duas) horas, para amamentação. 

 
8.1.5. O tempo despendido na amamentação será compensado durante a realização das provas em igual 
período, conforme itens 8.1.3. e 8.1.4. 

 
8.1.6. Caso a candidata compareça ao local de realização das provas sem certidão de nascimento será 
permitida a amamentação, no entanto a candidata terá de assinar termo de responsabilidade pela criança. 

 

8.1.8 A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de uma fiscal designada pela 
Coordenação de aplicação da prova, sem a presença do responsável pela guarda da criança, que garantirá 
que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições deste Edital. 

 

9.1.7 Caberá recurso ao resultado preliminar desta etapa, conforme previsto no item 14 deste Edital. 

Hotorrinolaringológico com descrição da laringoscopia 
indireta e de acuidade visual 

EXAMES ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE PROFESSOR 
DOCENTE I e II 
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9.2.3 Prova Discursiva para cargos de Professor Docente II e Professor Docente II Apoio Especializado. 
9.2.3.1 Sobre a Prova Discursiva para cargos de Nível Superior: Professor Docente I, Bibliotecário, 

Nutricionista, Professor Orientador Pedagógico, Professor Orientador Educacional e Professor 
Supervisor Educacional 

9.2.4.1 Sobre a Prova Discursiva para os cargos de Nível Médio: 
c) o candidato deverá redigir no mínimo 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas; 

 

9.2.20 Caberá recurso ao Resultado Preliminar desta etapa, conforme previsto no item 14 deste Edital. 
 

10.18.6 É assegurado ao candidato que utilize véu islâmico ou vestimenta de qualquer religião na parte 
superior da cabeça, desde que o rosto não esteja coberto e que seja franqueada à Coordenação de 
aplicação de prova, a prévia inspeção da parte do corpo a ser coberta, de sorte a afastar suspeita ou indício 
de fraude. 

 

16.3. Em função das necessidades de preenchimento de vagas, não havendo mais candidato classificado 
por cargo/habilitação profissional e tendo sido nomeados TODOS os aprovados, o MUNICÍPIO DE SÃO 
GONÇALO poderá nomear candidato pela classificação por cargo/habilitação profissional, obedecida 
rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos. 

 
16.6. O não comparecimento do candidato para tomar posse no prazo legal acarretará a perda do 
direito à vaga, com consequente publicação do ato tornando sem efeito sua nomeação. 

 

  ANEXO III  

 

Cargo/habilitação profissional, requisitos básicos, avaliação (tipo de prova), carga horária e 
vencimento base 

 
 

CARGOS/HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL 

 

Requisitos Básicos 
 

Avaliação 
(Tipo de 
Prova) 

 

Carga 
Horária 
Semanal 

 

Vencimento base 

 
 

Professor Docente II/Apoio 
Especializado 

Nível Médio 
Pedagógico (Normal), 
Normal Superior ou 

Nível Superior em 
Pedagogia + Curso de 

Qualificação em 
Cuidador com C.H 
Mínima 80h curso 

na área de educação 
especial 

 
Prova Objetiva 

e Discursiva 
(Redação) + 

Prova de 
Títulos 

 

 
22 

horas 

 
 

 
R$ 1.264,35 

http://www.pciconcursos.com.br/


ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 

www;cursoisolin.com.br 

 

 

 

   ANEXO V  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DA PROVA OBJETIVA 

 

Conhecimentos Básicos 

Cargo: NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
Língua Portuguesa 

 

Compreensão de texto. Linguagem verbal e não verbal. Signo linguístico: significante e significado. 
Significação das palavras: sinonímia, antonímia, paronímia, homonímia. Polissemia. Uso formal e 
informal da língua. Língua escrita e língua falada. Norma culta. Ortografia. Relação fonema/letra. 
Dígrafos, encontros vocálicos e consonantais. Acentuação gráfica. Pontuação. Estrutura e formação 
de palavras. Classes de palavras. Funções sintáticas. Frase, oração e período. 

 

Conhecimentos Gerais 
 

História e Geografia de São Gonçalo 

Histórico municipal. Aspectos geográficos. Potencialidades do Município. Atividades econômicas. 
Patrimônio histórico, arte e cultura. Símbolos do Município. 

 

Fundamentos da Educação – Noções Básicas da LDB 
 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96: princípios, fins e organização da 
Educação Nacional; níveis e modalidades de Educação e Ensino. O Ensino Fundamental a partir da Lei 
nº 9.394/96; as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Fundamental. Diretrizes para Educação 
de Jovens e Adultos. Diretrizes para Educação Especial. Estatuto da criança e do adolescente - ECA 
(Lei n.º 8.069, de 13/07/1990). 

 

Legislação 
 

Lei Municipal nº 050 de 1991 (Estatuto do Servidor Público Municipal do Município de São Gonçalo- 
RJ). Disposições gerais. Provimento: disposições gerais; nomeação; posse e exercício; estabilidade e 
estágio probatório; readaptação. Tempo de serviço. Vacância. Direitos e vantagens: remuneração; 
aposentadoria; gratificações e adicionais; gratificações pelo exercício de cargo em comissão e de 
função gratificada; gratificação natalina; gratificação por exercício de cargo em tempo integral e 
dedicação exclusiva; adicional por tempo de serviço; adicional de férias; adicional de produtividade; 
salário família; auxílio doença; vale transporte; licenças; férias. Regime Disciplinar: deveres; 
proibições. Acumulação. Responsabilidades. Penalidades. Lei Orgânica do Município. 
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ANEXO VI 
 

QUADRO DE DISCIPLINAS E NÚMERO DE QUESTÕES POR CARGO 

CARGO/HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL 

NÚMERO DE 
QUESTÕES 

 

DISCIPLINAS/TÓPICOS 
NÚMERO DE 
QUESTÕES 

POR TÓPICO 
 
 

Cuidador de Alunos 

 
 

50 

Conhecimentos Básicos 15 

Conhecimentos Gerais 15 

Conhecimentos 
Específicos 

 

20 

 
 

Auxiliar de Creche 

 
 

50 

Conhecimentos Básicos 15 

Conhecimentos Gerais 15 

Conhecimentos 
Específicos 

 

20 

 
 

Inspetor de Disciplina 

 
 

50 

Conhecimentos Básicos 15 

Conhecimentos Gerais 15 

 
Conhecimentos 
Específicos 

 
20 

Cargo: MERENDEIRO 

 
Conhecimentos Específicos 

 
Ética e relacionamento humano. Colaboradores relacionados à merenda (quem fornece, quem 
recebe, como oferecer a merenda, quem são os envolvidos). A importância da alimentação. Noções 
básicas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Cardápios (como o merendeiro se 
organiza para executar um cardápio). As principais consequências de uma alimentação desequilibrada 
(como o profissional da merenda pode orientar e incentivar a criança a realizar uma refeição 
saudável). Boas práticas para a preparação e distribuição dos alimentos. Como deve ser o local de 
trabalho. Higiene dos alimentos (princípios fundamentais, procedimentos). Armazenamento. 
Receitas de escola. Situações problema envolvendo: as quatro operações fundamentais da 
matemática (adição, subtração, multiplicação, divisão); os sistemas de medidas (sistema métrico; 
capacidade- volume-; tempo-hora/minuto/segundo; sistema monetário) Noções básicas de primeiros 
socorros: emergências clínicas e emergências traumáticas. 
. 
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Audiometria tonal e vocal, videolaringoestroboscopia 
com laudo, avaliação oftalmológica de acuidade visual 

e teste ergométrico somente para o cargo de 
professor de educação física 

 

ANEXO VIII 

EXAMES COMUNS A TODOS OS CARGOS 

Hemograma completo 

Glicose 

Sódio 

Potássio 

Uréia 

Creatinina 

Lipidograma 

Reticulócitos 

Raio-x do tórax - OIT 

Eletrocardiograma - ECG 

Velocidade de Hemossedimentação - VHS 

Gama Glutamil Transferase - GGT 

Tempo de Tromboplastina Total e Parcial Ativado - TTPA 

EAS 

VDRL 

Psiquiátrico* 
 
 
 
 
 
 
 

EXAMES ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE PROFESSOR 
DOCENTE I e II 
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