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ESTADO DO PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA 
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2021  

ADITIVO Nº 001/2021 

  

A Prefeitura de Mirandiba - PE, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua José 

Torres Da Silva Araquan, S/N, Mirandiba – PE CEP: 56980-000, neste ato representada 

pelo Prefeito Municipal, Senhor EVALDO BEZERRA, no uso de suas atribuições legais, 

torna público o 1º Aditivo ao Edital 001/2021, conforme segue: 

CONSIDERANDO o princípio da ampla concorrência que assegura o amplo acesso aos 
cargos públicos em todos os níveis da Unidade Federativa do Brasil; 

CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do 
certame; 

CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que 
implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;  

 

DECIDE: 

 

Artigo 1º - Fica prorrogado o período de inscrições até o dia 05 de agosto de 2021: 

  

Artigo 2º - Em face da prorrogação das inscrições e alterações constantes nesse 

aditivo, o CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES passa a ter a seguinte redação:  

ATIVIDADE DATAS E PRAZOS 

Período de inscrição 14 de junho a 05 de agosto de 2021 

Solicitação de atendimento diferenciado e entrega de laudo 

médico para comprovação de candidato com deficiência e/ou 

do atendimento diferenciado 

14 de junho a 05 de agosto de 2021 

 

Resultado preliminar da solicitação de inscrição regular, da 

condição de candidato com deficiência e/ou do atendimento 

diferenciado 

10 de agosto de 2021 

 

Recurso contra o resultado preliminar da solicitação de 

inscrição regular, da condição de candidato com deficiência 

e/ou do atendimento diferenciado 

11 e 12 de agosto de 2021 

 

 

Artigo 2º - Fica alterada a redação no Edital 001/2021 nos seguintes termos:  

I – Onde se lê: “Professor (ensino fundamental 5º ao 8º ano)”. Passa-se a ler: 

“Professor (ensino fundamental 6º ao 9º ano)”, em todas as disciplinas. 
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II – Onde se lê: “Professor (ensino fundamental 1º ao 4º ano)”. Passa-se a ler: 

“Professor (ensino fundamental 1º ao 5º ano) ”, em todas as disciplinas. 

 

Artigo 3º - Fica retificado o ANEXO I - RELAÇÃO DOS CARGOS DO CONCURSO 

PÚBLICO, NÚMERO DE VAGAS, SALÁRIO, CARGA HORÁRIA E ESCOLARIDADE 

nos seguintes termos:  

 

COD. CARGO 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
NOMEAÇÃO 

VAGAS PCD* CR 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 
/MENSAL 

SALÁRIO  
 

15 Professor de Educação 
Especial 

Superior/Licenciatura plena com 
Especialização em Educação 
Especial 

02 - 02 30 horas 
semanais/150 

horas 
aulas 

R$ 
2.164,68 

16 Professor (ensino 
fundamental 6º a 9º 
ano) – Biologia  

Superior/Licenciatura plena na área 
correspondente de atuação – 
Biologia ou Ciências Biológicas 

02 - 02 150 horas 
aula/30horas 

Semanais 
série) 

R$ 2.164,68 

17 Psicopedagogo Licenciatura Plena e especialização 
em psicopedagogia 

01 - 01 150 horas 
aulas/30 

horas 
semanais 

R$ 2.164,68 

 

Artigo 3º - Fica retificado ANEXO III - PROGRAMA DAS PROVAS o conteúdo 

programático para o cargo PROFESSOR (ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO) – 

BIOLOGIA: 

 

15. PROFESSOR (ENSINO FUNDAMENTAL 6ª AO 9ª ANO) – BIOLOGIA 

Ar: Composição; Propriedades e respectivas Aplicações. Camadas da Atmosfera. 

Pressão Atmosférica (variações da pressão atmosférica, medida da pressão 

atmosférica, formação de vento, as massas do ar). Previsão do Tempo. Ar e Saúde. 

Preservação do ar. Água: Composição, Propriedades; Estados Físicos e as Mudanças 

de fase da Água. O Ciclo e a Formação da Água na Natureza. Água e Saúde. 

Saneamento Básico. Solo: Como se formam os solos (as rochas); Composição; Tipos; 

Função; O Solo e a nossa Saúde. Vírus: Estrutura; Reprodução; Importância do Estudo. 

Moneras, Protistas e Fungos: Representantes; Ecologia; Características da Célula; 

Caracteres morfofisiológicos; Importância do estudo dos benefícios e malefícios para os 

seres humanos. Evolução dos Seres Vivos: Fóssil e sua importância; Seres vivos e 

adaptação; Seleção natural/Mutação; Categorias de Classificação; Nomenclatura 

científica básica de classificação dos seres vivos. Animais: Ordenação evolutiva da 

filogenia dos principais grupos do reino animal com seus respectivos representantes. 

Estudo dos Políferos e Celenterados (ecologia, principais caracteres morfofisiológicos, 

reprodução e importância do estudo); Estudo dos Platelmintos, Nematelmitos e 

Anelídeos (ecologia, principais caracteres diferenciais morfofisiológicos, reprodução e 

importância do estudo). Estudo dos Moluscos (classificação dos principais 

representantes, ecologia, caracteres básicos morfofisiológicos, reprodução e 

importância do estudo). Estudo dos Vertebrados Superiores (peixes, anfíbios, répteis, 

aves e mamíferos): classificação, ecologia, caracteres básicos morfofisiológicos, 
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reprodução e importância do estudo. Vegetais: Os grandes grupos de vegetais 

(ordenação evolutiva com seus respectivos representantes e características da célula 

vegetal); Algas Pluricelulares (características, ecologia, classificação e importância); 

Briófitas e Pteridófitas (caracteres morfofisiológicos básicos diferenciais, ecologia, 

reprodução e utilidade); Gimnospermas: representantes, reprodução e importância; 

Angiosperma: classificação e representantes, caracteres estruturais, fisiológicos e 

importância (raiz, caule, folha, flor, fruto e semente). Corpo Humano: Célula 

(características da célula animal, partes com seus respectivos componentes e função); 

Tecido: conceito, tipos (classificação) e função; Sistemas Digestivo, Respiratório, 

Circulatório, Nervoso e Reprodutor: composição (órgão) e principais considerações 

funcionais destes sistemas. Educação Sexual. Drogas (fumo, álcool e estimulantes) e 

seus efeitos. Matéria: Conceito; Tipos; Propriedade (gerais e específicas); Energia 

(modalidade, transformações e unidade de medida). Diferenças entre fenômenos 

químicos e físicos. Substâncias: simples, compostas/uso das substâncias na indústria. 

Funções Químicas: ácidos, bases, sais e óxidos (diferenças e aplicabilidades). 

Características diferenciais das misturas e das combinações; misturas e seus processos 

de fracionamento; combinações ou reações químicas – tipos e fatores que a influenciam; 

Movimento: conceito, tipos e seus fatores; Massa, força e aceleração. 

 

Artigo 4º - Permanecem inalterados os demais dispositivos constantes no Edital 

001/2021. 

 

Mirandiba/PE, 15 de julho de 2021. 

 

EVALDO BEZERRA 
Prefeito Municipal 

 


