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  PROCESSO SELETIVO Nº 001/2020 

 

 

RETIFICAÇÃO 01 AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020. 

 

 

 O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de 

direito público interno, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. JURANDI DELL 

OSBELL, no uso de suas atribuições, torna público retificação ao Edital do Processo 

Seletivo nº 01/2020, publicado em dia 09 de janeiro de 2020, permanecendo 

inalterados os demais itens e subitens do referido edital: 

 

1.1 Adiciona o conteúdo programático de conhecimento específico para vaga 

Professor de Educação Física como segue abaixo: 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Movimentos, Esportes e Jogos na Infância; A 
transformação didática do esporte; A formação do professor de educação física e a 
importância da escola; fundamentos pedagógicos para o trato do conhecimento 

esporte; práticas didáticas para um conhecimento de si de crianças e jovens na 
educação física. Cognição; motricidade. Lazer e Cultura; Conteúdos físicos - 

esportivos e as vivências de lazer; vivência lúdica no lazer: humanização pelos jogos; 
brinquedos e brincadeiras. Concepção crítico emancipatória da educação física; O 
estudo do movimento humano; as diferentes interpretações do movimento humano; 

o interesse na análise do movimento pelas atividades lúdicas: brinquedo e jogo; o 
interesse pedagógico- educacional no movimento humano; Didática das aulas 
abertas na educação física escolar; a experiência como elemento essencial ao ensino 

na educação física escolar; a educação física no currículo escolar; metodologia e 
mudança metodológica do ensino de educação física; visão pedagógica do 

movimento; Primeiros socorros para as aulas de educação física; atividades 
esportivas e acidentes durante as aulas; acidentes e primeiros socorros nas aulas 
de educação física; acidentes mais comuns em aulas de educação física.  

 
 

 

Entre Rios - SC, 14 de fevereiro de 2020.  

  

  

  

JURANDI DELL OSBEL  

Prefeito Municipal  
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