GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO
EDITAL N° 002/2018 - RETIFICAQAO

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO, no uso de suas atribuigoes
tendo em vista o contido no EDITAL N° 001/2018 DE ABERTURA DE INSCRIQOES ,

publicado no Diario Oficial do Estado do Amapa n° 6717, de 10 de julho de 2018,
R E S O L V E:

I - Alterar o item 4.16 , que passa a vigorar com a seguinte redagao:

“4.16 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isengao indeferidos e queiram
participar do certame deverao gerar o boleto bancario, no site da Fundagao Carlos
Chagas, e efetuar o pagamento ate a data limite de 14/09/ 2018 de acordo com o item 4.3.

deste Capitulo.”
II - Incluir no conteudo programatico contido no Anexo II do Edital de Abertura, no
Item CONHECIMENTOS ESPECIFICOS para os cargos de EDUCADOR SOCIAL,

MONITOR SOCIO EDUCATIVO e EDUCADOR SOCIAL NIVEL SUPERIOR / ARTE
EDUCADOR a Lei Organica da Assistencia Social - LOAS (Lei Federal n° 8.742/1993 e

suas atualizagoes).
Ill - Alterar o Item CONHECIMENTOS ESPECIFICOS para o cargo de
EDUCADOR SOCIAL NIVEL SUPERIOR /PEDAGOGO , contido no Anexo II do Edital de

Abertura, que passa a vigorar com a seguinte redagao:
“Tipos e modalidades de educagao. Educagao a Distancia . A pedagogia e a Andragogia .

Gestao do Conhecimento. Aspectos pedagogicos didaticos: metodologia de ensino metodos e tecnicas, principios didaticos, planejamento e supervisao de ensino,

linguagem didatica e recursos didaticos, avaliagao de ensino - conceituagao, tipos e
modalidades. Avaliagao quilombola , indigena e educagao no campo. Avaliagao de

aprendizagem - conceituagao, tipos e modalidade, tecnicas e instrumentos de verificagao

e avaliagao de aprendizagem. Lei n° 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educagao

Nacional, atualizada). Lei n° 13.005/2014 (Plano Nacional da Educagao). Lei Organica da
Assistencia Social

-

LOAS (Lei Federal n° 8.742/1993 e atualizagoes). Estatuto da

Crianga e do Adolescente (Lei n° 8069/1990). Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006). ”

Macapa /AP, 17 de agosto de 2018.
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STAV < A FURTADO
Secretaria de Estado da Administragao
Decreto n° 1535/2018
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