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CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMPO 

BELO/MG 

EDITAL Nº 02/2020  

 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO  

MUNICÍPIO DE CAMPO BELO/MG 

 

RETIFICAÇÃO Nº 01 

 

O Município de Campo Belo e o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP RESOLVEM 

RETIFICAR os Anexos I e II, referentes ao Edital nº 02/2020, de 15/05/2020, na forma abaixo especificada: 

 

ANEXO I - CARGO PÚBLICO, ESCOLARIDADE, REQUISITO PARA INGRESSO, JORNADA 

DE TRABALHO, VAGAS (AMPLA CONCORRÊNCIA, PCD E NEGROS) E VENCIMENTO 

INICIAL 

 

ONDE SE LÊ: 
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LEIA-SE: 
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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS PÚBLICOS - DESCRIÇÕES DE CARGO 

 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

CARGO: 511 – ORIENTADOR EDUCACIONAL (Lei nº 99/2011) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Pedagogia – Licenciatura Plena ou Normal Superior 

com especialização em Orientação Educacional. 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Compreende os cargos que se destinam a executar atividades de orientador 

educacional, no ensino dos anos ou ciclos da educação básica, planejando, supervisionando, avaliando e 

reformulando o processo ensino-aprendizado, traçando metas, estabelecendo normas, orientando e 

inspecionando o cumprimento das mesmas e criando ou modificando processos educativos, em estreita 

articulação com os demais componentes do sistema educacional, para impulsionar a educação integral 

dos alunos. Elaborar o Plano de Ação do Serviço de Orientação Educacional, de acordo com o Projeto 

Pedagógico e Plano Global da Rede Escolar. Assistir as turmas realizando entrevistas e aconselhamentos, 

encaminhando, quando necessário, a outros profissionais. Orientar o docente na identificação de 

comportamento divergente dos alunos, levantando e selecionando em conjunto, alternativas de solução a 

serem adotadas. Promover sondagem de aptidões e oportunizar informação profissional; participar da 

composição, caracterização e acompanhamento das turmas e grupos de alunos; integrar o processo de 

controle das unidades escolares, atendendo direta ou indiretamente às escolas. Sistematizar as 

informações coletadas necessárias ao conhecimento global do educando. Executar outras atividades 

correlacionadas com as tarefas acima descritas.  

[...] 

 

LEIA-SE: 

[...] 

CARGO: 511 – ORIENTADOR EDUCACIONAL (Lei nº 99/2011) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Pedagogia com Licenciatura Plena e com habilitação 

em supervisão ou orientação; Ensino Superior Completo em Pedagogia com Licenciatura Plena e curso 

de especialização de 360h/a na área específica de supervisão; Ensino Superior Completo em Pedagogia 

com especialização na área; Licenciatura em área específica ou Pós-Graduação, de acordo com o artigo 

64 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB). 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Compreende os cargos que se destinam a executar atividades de orientador 

educacional, no ensino dos anos ou ciclos da educação básica, planejando, supervisionando, avaliando e 

reformulando o processo ensino-aprendizado, traçando metas, estabelecendo normas, orientando e 

inspecionando o cumprimento das mesmas e criando ou modificando processos educativos, em estreita 

articulação com os demais componentes do sistema educacional, para impulsionar a educação integral 

dos alunos. Elaborar o Plano de Ação do Serviço de Orientação Educacional, de acordo com o Projeto 

Pedagógico e Plano Global da Rede Escolar. Assistir as turmas realizando entrevistas e aconselhamentos, 

encaminhando, quando necessário, a outros profissionais. Orientar o docente na identificação de 

comportamento divergente dos alunos, levantando e selecionando em conjunto, alternativas de solução a 

serem adotadas. Promover sondagem de aptidões e oportunizar informação profissional; participar da 

composição, caracterização e acompanhamento das turmas e grupos de alunos; integrar o processo de 

controle das unidades escolares, atendendo direta ou indiretamente às escolas. Sistematizar as 

informações coletadas necessárias ao conhecimento global do educando. Executar outras atividades 

correlacionadas com as tarefas acima descritas.  

[...] 
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ONDE SE LÊ: 

[...] 

CARGO: 514 - SUPERVISOR PEDAGÓGICO (Lei nº 99/2011) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Pedagogia – Licenciatura Plena ou Normal Superior 

com especialização em Supervisão Pedagógica. 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Compreende os cargos que se destinam a executar atividades de Supervisão Escolar, 

no ensino dos anos ou ciclos da educação básica, planejando, supervisionando, avaliando e reformulando 

o processo ensino-aprendizado, traçando metas, estabelecendo normas, orientando e inspecionando o 

cumprimento das mesmas e criando ou modificando processos educativos, em estreita articulação com os 

demais componentes do sistema educacional, para impulsionar a educação integral dos alunos. 

Supervisionar todo o processo didático, em seu tríplice aspecto de planejamento, controle e avaliação, no 

âmbito do sistema, da escola ou de áreas curriculares. Coordenar o planejamento do Projeto Pedagógico 

da Escola, tendo em vista as diretrizes definidas no Plano de Desenvolvimento da Escola. Participar da 

elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola. Delinear com os professores o Projeto Pedagógico 

do estabelecimento de ensino, explicitando os seus componentes de acordo com a realidade da escola. 

Assessorar a elaboração do currículo pleno da escola, envolvendo a comunidade escolar. Assessorar os 

professores na escolha e utilização dos procedimentos e recursos didáticos adequados aos objetivos 

curriculares. Promover o desenvolvimento curricular, redefinindo, conforme a necessidade, os métodos e 

materiais de ensino. Participar da elaboração da grade curricular e do calendário escolar. Articular os 

docentes de cada área para o desenvolvimento do trabalho técnico pedagógico da escola, definindo suas 

atividades específicas. Avaliar o trabalho pedagógico sistematicamente com vistas à reorientação de sua 

dinâmica, inclusive avaliação externa. Participar, com o docente, do processo de avaliação e da análise de 

seus resultados, identificando as necessidades do mesmo. Assessorar o programa de capacitação do 

pessoal do estabelecimento de ensino. Analisar os resultados da avaliação sistêmica, juntamente com os 

professores, identificando as necessidades elaborando um plano de ação. Manter o intercâmbio com 

instituição educacional e/ou pessoas, visando sua participação nas atividades de capacitação do 

estabelecimento de ensino. Identificar as necessidades de treinamento e aperfeiçoamento dos professores. 

Analisar os resultados obtidos com as atividades de capacitação docente, na melhoria dos processos de 

ensino-aprendizagem. Realizar a orientação dos alunos, articulando o envolvimento da família no 

processo educativo. Identificar com os professores as dificuldades de aprendizagem dos alunos. Orientar 

os professores sobre estratégias mediante as quais as dificuldades identificadas possam ser trabalhadas 

em nível pedagógico. Encaminhar às instituições especializadas, os alunos com dificuldades que 

requeiram um atendimento terapêutico. Promover a integração do aluno no mundo do trabalho, através da 

informação profissional e da discussão de questões relativas aos interesses profissionais dos alunos e à 

configuração do trabalho na realidade social. Envolver a família no planejamento e desenvolvimento das 

ações da escola. Proceder, com auxílio dos professores, o levantamento das características 

socioeconômico e linguístico do aluno e sua família. Utilizar os resultados do levantamento como diretriz 

para as diversas atividades de planejamento do trabalho escolar. Analisar com a família, os resultados do 

aproveitamento do aluno, orientando-o, se necessário, para a obtenção de melhores resultados. Avaliar o 

processo ensino-aprendizado, examinando relatórios ou participando de conselhos de classe, para aferir a 

validade dos métodos de ensino empregados. Executar outras atividades correlacionadas com as tarefas 

acima descritas. 

[...] 

 

LEIA-SE: 

[...] 

CARGO: 514 - SUPERVISOR PEDAGÓGICO (Lei nº 99/2011) 

PRÉ-REQUISITO: Ensino Superior Completo em Pedagogia com Licenciatura Plena e com habilitação 

em supervisão ou orientação; Ensino Superior Completo em Pedagogia com Licenciatura Plena e curso 
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de especialização de 360h/a na área específica de supervisão; Ensino Superior Completo em Pedagogia 

com especialização na área; Licenciatura em área específica ou Pós-Graduação, de acordo com o artigo 

64 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB). 

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais 

ATRIBUIÇÕES: Compreende os cargos que se destinam a executar atividades de Supervisão Escolar, 

no ensino dos anos ou ciclos da educação básica, planejando, supervisionando, avaliando e reformulando 

o processo ensino-aprendizado, traçando metas, estabelecendo normas, orientando e inspecionando o 

cumprimento das mesmas e criando ou modificando processos educativos, em estreita articulação com os 

demais componentes do sistema educacional, para impulsionar a educação integral dos alunos. 

Supervisionar todo o processo didático, em seu tríplice aspecto de planejamento, controle e avaliação, no 

âmbito do sistema, da escola ou de áreas curriculares. Coordenar o planejamento do Projeto Pedagógico 

da Escola, tendo em vista as diretrizes definidas no Plano de Desenvolvimento da Escola. Participar da 

elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola. Delinear com os professores o Projeto Pedagógico 

do estabelecimento de ensino, explicitando os seus componentes de acordo com a realidade da escola. 

Assessorar a elaboração do currículo pleno da escola, envolvendo a comunidade escolar. Assessorar os 

professores na escolha e utilização dos procedimentos e recursos didáticos adequados aos objetivos 

curriculares. Promover o desenvolvimento curricular, redefinindo, conforme a necessidade, os métodos e 

materiais de ensino. Participar da elaboração da grade curricular e do calendário escolar. Articular os 

docentes de cada área para o desenvolvimento do trabalho técnico pedagógico da escola, definindo suas 

atividades específicas. Avaliar o trabalho pedagógico sistematicamente com vistas à reorientação de sua 

dinâmica, inclusive avaliação externa. Participar, com o docente, do processo de avaliação e da análise de 

seus resultados, identificando as necessidades do mesmo. Assessorar o programa de capacitação do 

pessoal do estabelecimento de ensino. Analisar os resultados da avaliação sistêmica, juntamente com os 

professores, identificando as necessidades elaborando um plano de ação. Manter o intercâmbio com 

instituição educacional e/ou pessoas, visando sua participação nas atividades de capacitação do 

estabelecimento de ensino. Identificar as necessidades de treinamento e aperfeiçoamento dos professores. 

Analisar os resultados obtidos com as atividades de capacitação docente, na melhoria dos processos de 

ensino-aprendizagem. Realizar a orientação dos alunos, articulando o envolvimento da família no 

processo educativo. Identificar com os professores as dificuldades de aprendizagem dos alunos. Orientar 

os professores sobre estratégias mediante as quais as dificuldades identificadas possam ser trabalhadas 

em nível pedagógico. Encaminhar às instituições especializadas, os alunos com dificuldades que 

requeiram um atendimento terapêutico. Promover a integração do aluno no mundo do trabalho, através da 

informação profissional e da discussão de questões relativas aos interesses profissionais dos alunos e à 

configuração do trabalho na realidade social. Envolver a família no planejamento e desenvolvimento das 

ações da escola. Proceder, com auxílio dos professores, o levantamento das características 

socioeconômico e linguístico do aluno e sua família. Utilizar os resultados do levantamento como diretriz 

para as diversas atividades de planejamento do trabalho escolar. Analisar com a família, os resultados do 

aproveitamento do aluno, orientando-o, se necessário, para a obtenção de melhores resultados. Avaliar o 

processo ensino-aprendizado, examinando relatórios ou participando de conselhos de classe, para aferir a 

validade dos métodos de ensino empregados. Executar outras atividades correlacionadas com as tarefas 

acima descritas. 

[...] 

 

Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 

 

Campo Belo, 03 de junho de 2020. 

 

 
ALISSON DE ASSIS CARVALHO  

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO BELO 


