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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2019 
 

PARA CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS COM FORMAÇÃO DE CADASTRO  

RESERVA 
 
 
O MUNICÍPIO DE IBIRACI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.894.072/0001-22, com sede na 
Rua Seis de Abril, nº 912, centro, Ibiraci, Estado de Minas Gerais, devidamente representado por seu 
prefeito municipal Senhor Antônio Lindenberg Garcia, nos termos da Lei Municipal n° 1.664, de 28 
de junho de 2013, e da Lei Complementar nº 099, de 1º de janeiro de 2.010, com fulcro no inciso IX 
do artigo 37 da Constituição Federal, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, torna público que estarão abertas, no período indicado, inscrições para o Processo Seletivo 

Simplificado visando selecionar candidatos para contratação de pessoal em CARÁTER 

TEMPORÁRIO e formação de CADASTRO RESERVA PARA CONTRATAÇÕES 
TEMPORÁRIAS, sob o Regime CELETISTA nos termos da legislação vigente e demais normas 

estabelecidas neste Edital. 

 
A divulgação oficial deste Edital e os demais atos, relativos às etapas deste Processo, dar-se-á com a 
publicação no site www.ibiraci.mg.gov.br e por afixação no Átrio da Prefeitura Municipal. 

 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

1.1 - O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, por seus Anexos e eventuais 
retificações, e sua execução caberá à Prefeitura Municipal de Ibiraci, através de Comissão 
Especial indicada através de Portaria do Executivo Municipal Nº 6.082. 

 

1.2 - A avaliação dos candidatos será precedida de processo seletivo, realizado através de 

Provas Objetivas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos e de Provas 

de Títulos. 

 

1.3 – O presente Processo Seletivo Simplificado terá a vigência por 06 (seis) meses ou até a 
realização de Concurso Público, e as contratações serão em caráter temporário com duração máxima 
prevista nos incisos do art. 5º da Lei Municipal n°1.664, de 28 de junho de 2013, podendo ser 
prorrogadas por igual período. 
 
1.4 - Os contratos serão vinculados ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS. 
 
1.5 - O Regime Jurídico de contratação será por tempo determinado previsto na CLT  

(Decreto Lei nº 5.452, de 1º/05/43). 

 
1.6 – A remuneração do pessoal contratado será a remuneração base (vencimento) prevista ao cargo 
efetivo a que corresponda as atribuições do contrato temporário. 

 
1.7 – O Município se reserva o direito de proceder às contratações de acordo com o número de vagas 
que surgirem, observadas a necessidade do serviço e as disponibilidades financeiras e orçamentárias.  
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2 – DAS INSCRIÇÕES: 

 

2.1 – As inscrições serão realizadas, exclusivamente, na modalidade presencial, no período de 

18/03/2019 a 27/03/2019, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h, no TELECENTRO – 
IBIRACI ON LINE, localizado na Rua Governador Valadares s/nº (ao lado do Pelotão da 
Polícia Militar) em Ibiraci MG. 
 

2.2 – Os candidatos estão isentos de recolhimento de taxa de inscrição. 

 

2.3 – Para efetivar sua inscrição o candidato deverá entregar no endereço citado no item 2.1 - a 

seguinte documentação: 

 

a) cópia do RG e CPF; 

b) comprovante de endereço atualizado; 

c) comprovante de escolaridade – Curso Normal Superior e/ou Pedagogia;  

d) comprovante de experiência de trabalho para o cargo pleiteado fornecido através de declarações 

e/ou certidões originais e/ou cópia da carteira profissional (CTPS) onde conste o início e o término 

de experiência. 

 

2.4 – Nenhum documento poderá ser apresentado após a inscrição do candidato. 

 

2.5 – Não serão recebidas inscrições por via postal ou eletrônica. 

 

2.6 – Não será admitida a inscrição condicional ou provisória. 

 

2.7 – A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

2.8 - O candidato classificado neste Processo Seletivo Simplificado, na forma estabelecida neste 

Edital, será investido no cargo, se atendidas às seguintes exigências: 

 
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro que goze das prerrogativas do art. 12 e do Inciso 
I do art. 37 da Constituição da República;  
b) comprovar escolaridade e requisitos básicos exigidos para o cargo, conforme estabelecido no 
Anexo I deste Edital; 
c) Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 anos completos;  
d) estar em dia com as obrigações civis, eleitorais; 
e) estar em dia com as obrigações militares, quando o candidato for do sexo masculino.  
f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, que poderá ser aferida 
mediante perícia médica, realizada pelo serviço médico oficial da Prefeitura do Município de 
Ibiraci, ou, em sua falta, de quem este indicar;  
g) não incorrer nas vedações de cumulação de cargo na forma do art. 37, XVI e XVII, da CF;  
h) não estar recebendo proventos de aposentadoria de regimes de previdência públicos, que 
tornem incompatível a investidura no cargo; 

 

2.9 - Os requisitos descritos no item 2.8 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente 
e a comprovação de atendimento deverá ser feita na data da contratação através de 
documentação original, juntamente com fotocópia ou cópia autenticada. 
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2.10 - A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 2.8 deste Edital 
impedirá a contratação do candidato. 

 
2.11 – A documentação apresentada no ato da inscrição é de inteira responsabilidade do candidato. A 
declaração falsa ou inexata de dados na inscrição determinará o cancelamento da inscrição e 
anulação de todos os atos decorrentes. 
 

3 – DO CRONOGRAMA E ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

 

3.1 – O processo seletivo simplificado regido por este Edital obedecerá ao seguinte cronograma: 

 

EVENTO DATA/PERÍODO 

Período de Publicação 12/03/2019 a 17/03/2019 

Período de Inscrições 18/03/2019 a 27/03/2019 

Divulgação da Lista de Candidatos Inscritos 28/03/2019 

Data de Aplicação das Provas Objetivas 31/03/2019 

Divulgação dos Gabaritos – A partir das 14h 31/03/2019 

Divulgação do Resultado Preliminar 01/04/2019 

Recurso sobre o Resultado Preliminar 02/04/2019 a 03/04/2019 

Divulgação das Respostas aos Recursos 04/04/2019 

Divulgação do Resultado Final 04/04/2019 

Homologação do Resultado Final 05/04/2019 

4 – DAS PROVAS:  
 

 
 O processo seletivo para o cargo de Professor da Educação Básica I constará de Provas 

Objetivas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos e de Provas de 

Títulos, conforme Anexo II - Quadro de Provas e Anexo III –Tabela de Avaliação de 

Títulos 
 

 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que obtiver nota igual à zero ou não 
alcançar 50 % (cinquenta por cento) de acerto do total de questões das Provas Objetivas. 

 
 As Provas Objetivas serão compostas de questões de múltipla escolha com 05 (cinco)  
 alternativas e uma única opção correta. 

 
 Será permitido ao candidato levar os cadernos de provas, após a entrega do gabarito. 

 
 O candidato somente poderá ausentar-se da sala de provas depois de decorridos 30 

(trinta) minutos do início. 
 

 O gabarito será divulgado no dia 31 de março de 2019, a partir das 14h, através de 

publicação no site www.ibiraci.mg.gov.br e por afixação no Átrio da Prefeitura Municipal. 
 

 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, seguirá a pontuação conforme o disposto no 

Anexo III deste Edital. 
 

 O candidato deverá apresentar, no ato da inscrição, cópia e original dos documentos a 
serem avaliados na Prova de Títulos. 

 
 Os pontos apurados na Prova de Títulos serão somados ao escore global atingido pelo 
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candidato nas Provas Objetivas para cálculo das notas preliminar e final. 
 

 A análise dos títulos observará os requisitos seguintes: 
 

I. a não apresentação dos documentos a serem avaliados na Prova de Títulos implicará 

que o candidato obterá pontuação zero nesta prova e terá como nota final o resultado 

obtido nas Provas Objetivas; 
 

II. cada título será considerado uma única vez; 
 

III. somente serão considerados como títulos, aqueles que têm relação direta com a área 

de Educação; 
 

IV. não serão atribuídos pontos aos títulos apresentados como requisito mínimo para 

inscrição; 
 

V. não serão considerados os títulos entregues fora do prazo previsto; 
 

VI. somente serão aceitos documentos de instituições e/ou órgãos específicos, se 

apresentados em papel timbrado e deles constarem todos os dados necessários à 

identificação das instituições e dos órgãos e à perfeita avaliação do título; 
 

VII. os Títulos expedidos por organismos estrangeiros, para que sejam avaliados, 

deverão ser traduzidos para o Português por tradutor juramentado e revalidados de 

acordo com a legislação educacional, no caso de cursos de Graduação e de Pós- 

Graduação; 
 

VIII. será contado como titulo apenas o tempo de efetivo trabalho docente na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano, nas diferentes 

modalidades previstas na Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional). 
 

IX. a comprovação da experiência profissional docente na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano – será feita mediante a apresentação 

da   Carteira   de   Trabalho   e   Previdência   Social   CTPS),   de   Contrato   de 

Trabalho/Prestação de Serviços, ambos apresentados em fotocópias autenticadas, 

ou por Declaração firmada por Órgão de Pessoal, que informe o período (início e fim) 

de trabalho e especifique a função/atividade desempenhada; 
 

X. para efeito de experiência profissional docente apenas receberá pontuação o período 

de 06 (seis) meses completos, assim compreendidos 06 (seis) meses de efetiva 

atividade profissional. Períodos inferiores a 06 (seis) meses completos não sofrerão 

qualquer pontuação; 
 

XI. não será considerado como experiência profissional docente o tempo de estágio, de 
monitoria e de bolsa de estudo; 

 
XII. para curso de atualização, aperfeiçoamento e curso de pós-graduação, serão 

observadas as cargas horárias explicitadas no Anexo III deste Edital; 

XIII. na avaliação dos títulos não serão computados aqueles que ultrapassarem o limite 

máximo de pontos estabelecidos no Anexo III; 
 

XIV. a responsabilidade pela escolha dos documentos a serem avaliados na Prova de 
Títulos é exclusiva do candidato; 

 
XV. em hipótese alguma, a documentação referente a títulos será devolvida aos 
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candidatos, após a realização do processo seletivo; 
 

 As provas serão realizadas: 
 

o DIA:  31 de março de 2019 (Domingo) 
 

o LOCAL: Escola Municipal Vereador José Vilhena localizada na Rua Deocleciano 

de Melo, nº 77 - Bairro – Santa Helena, em Ibiraci/MG. 
 

o HORÁRIO: Das 8h às 12h, devendo o candidato apresentar-se com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos, munido de RG, comprovante de inscrição, 
lápis preto, caneta esferográfica azul ou preta e borracha. 

 

5 - DA CLASSIFICAÇÃO: 

 
5.1 - A classificação preliminar dos candidatos no Processo Seletivo Simplificado será o somatório 
das notas das provas objetivas somada à pontuação da prova de títulos. 

 
5.2 - O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado será o somatório das notas das provas 
objetivas somada à pontuação da prova de títulos, após julgamento de recursos que porventura 
tiverem. 

 
5.3 - Serão considerados aprovados os candidatos que não tiverem sido eliminados, 
desclassificados ou excluídos do processo seletivo.  
 
5.4 – O candidato habilitado será classificado em ordem decrescente da nota final em lista 
específica. 

 

6 – DOS RECURSOS: 

 
6.1 - Caberá interposição de recurso fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias, contados do 
primeiro dia subsequente à data de publicação do resultado preliminar, nas seguintes situações: 

 

a) contra a totalização dos pontos obtidos, desde que se refira a erro de cálculo das notas;  
b) do indeferimento contra erros ou omissões na atribuição de notas,  nas questões das provas e na 
classificação, a contar da data da divulgação do resultado preliminar;  
c) após divulgação do resultado final dos recursos não caberá interposição de novos recursos. 

 
6.2 - Os prazos deste Edital contar-se-ão em dias corridos e da seguinte forma: incluir-se-á o dia de 
início e o dia do final. 

 

6.3 - O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 

 
6.4 – Os recursos mencionados no item 6.1 deste Edital deverão ser entregues pessoalmente no 
mesmo local das inscrições, mediante protocolo de entrega e recebimento, em envelope fechado, 
tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os seguintes dados: 
 

a) PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO da Prefeitura Municipal de Ibiraci -Edital nº 002/2019 

b) Nome completo e número de inscrição do candidato; 

c) Cargo para o qual o candidato está concorrendo. 
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7 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

 
7.1 - Havendo empate na totalização dos pontos terá preferência o candidato com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal n. 
10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso, na data do término das inscrições. 
 

7.2 - Persistindo o empate com aplicação do item 7.1 será dada preferência, para efeito de 

classificação, ao candidato que obtiver maior pontuação na prova de conhecimentos específicos. 

 

7.3 - Persistindo o empate com aplicação do item 7.2, será dada preferência, para efeito de 
classificação, ao candidato de maior idade, assim considerando “dia, mês e ano do nascimento”, e 
desconsiderando “hora de nascimento”. 

 

   8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
8.1 – Cada candidato concorrerá com apenas uma inscrição, não se aceitando uma segunda  
inscrição para um mesmo candidato. 

 
8.2 - A relação com o resultado preliminar e final dos candidatos será disponibilizada no site 
www.ibiraci.mg.gov.br e por afixação no Átrio da Prefeitura Municipal. 

 
8.3 – A convocação do candidato classificado para ocupar cargo vago ocorrerá por Edital a ser 
publicado no site do município e por afixação do Edital no Átrio da Prefeitura Municipal, cabendo 
ao candidato manifestar-se num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
8.4 – O candidato classificado neste processo seletivo simplificado que vier a ser convocado e que 
no desempenho das funções do cargo não estiver desempenhando os serviços satisfatoriamente 
poderá ter seu contrato rescindido nos termos da CLT. 

 
8.5 - As dúvidas com relação ao presente Edital deverão ser dirimidas com os membros da 
Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado. 

 
8.6 – As despesas decorrentes da aplicação do presente processo correrão à conta de dotações 
próprias do orçamento vigente. 
 

 

Publique-se no Sítio da Prefeitura Municipal de Ibiraci e, 

 

Afixe-se no Átrio da Prefeitura Municipal. 

     

  Prefeitura de Ibiraci, 12 de março de 2.019. 
 
 

 

(a ) Antônio Lindenberg Garcia 

Prefeito de Ibiraci 
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ANEXO I 
                                        DENOMINAÇÃO DO CARGO E ATRIBUIÇÕES 
 

Número de Vagas Denominação do Cargo Carga Horária 
 
Vencimento 
 

Cadastro reserva Professor de Educação Básica I 30 h/semanal 
 
R$ 1.749,42 
 

        
Exigência mínima: comprovante de escolaridade – Curso Normal Superior e/ou Pedagogia;  
 
Atribuições do cargo: Ao Professor da Educação Básica I - compete:  

I - elaborar o plano de curso e programa das atividades curriculares; 

II - submeter à apreciação da equipe administrativo-pedagógica da escola, os planos e programas de 

estudo em época determinada, bem como planos de recuperação; 

III - apresentar, devidamente apreciados, os resultados das verificações periódicas que proceder; 

IV - integrar e participar dos Conselhos e Comissões para os quais for eleito ou designado pela 

direção; 

V - registrar todos os dados referentes ao processo de aprendizagem do aluno, tais como frequência, 

assiduidade e resultados de avaliações; 

VI - recuperar alunos que devem submeter-se a este processo; 

VII - frequentar curso de treinamento e aperfeiçoamento; 

VIII - participar de todas as atividades do estabelecimento, inclusive as extracurriculares promovidas 

pela Escola e/ou Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo; 

IX - manter atualizado os planos de aulas, elaborados de acordo com o planejamento; 

X - não aplicar castigos físicos e punições que afetem a personalidade e a formação do aluno; 

XI - promover a organização e funcionamento da atividade de classe e extraclasse; 

XII - interessar-se pela boa formação moral e cívica dos seus alunos, dentro de uma filosofia de vida, 

baseada no respeito à pessoa humana, dignidade e às liberdades fundamentais do homem; 

XIII - usar de linguagem condigna no trato com os alunos, pais, pessoal do estabelecimento e pessoas 

estranhas; 

XIV - não se fazer acompanhar ao estabelecimento de filhos e pessoas estranhas, no horário escolar 

de trabalho; 

XV - comunicar à direção as faltas eventuais, enviando o plano de aula e justificativa; 

XVI - trajar-se com sobriedade e manter atitude digna dentro do estabelecimento; 

XVII - manter reserva e discrição nos assuntos relativos ao estabelecimento; 

XVIII - participar com professores do mesmo ano e/ou pessoal técnico-pedagógico, de hora de 

estudo, para troca de experiências e elaboração de projetos. 
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ANEXO II  

 

QUADRO DE PROVAS 
 
 

CARGOS 
PROVAS OBJETIVAS: COMPOSIÇÃO, VALORAÇÃO, 

NÚMERO DE QUESTÕES 

PROVA 
DE 

TÍTULOS 

 
Professor de 
Educação Básica I 
 

Língua 

Portuguesa 

Matemática Conhecimentos 

Específicos 

Total de 

Pontos 
 

 
10 

 
10 

 
20 

 
2,5 

 
Sim 

 

ANEXO III 
 

TABELA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
 
 
 

TÍTULOS/EXPERIÊNCIAS NA ÁREA 
PRETENDIDA 

QTDE. 
MÁXIM

A DE 

TÍTULO

S 

VALOR 

UNITÁRI

O 

VALOR 

MÁXIMO 

Especialização 
 
(Carga Horária mínima de 360 h) 

 
 

02 

 
 

1,5 

 
 

3,0 

Aperfeiçoamento 
 
(Carga Horária de 180 até 359 h) 

 
 

02 

 
 

1,0 

 
 

2,0 

Atualização 
 
(Carga Horária de 40 a 179 h) 

 
 

03 

 
 

0,5 

 
 

1,5 

 
 
Aprovação em concurso público 

 
 

01 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

Participação em Simpósios, Conferências, Congressos, 
Mesa Redonda    /    Científica    e congêneres, como 
debatedor, conferencistas, palestrante, mediador, (se  
referentes à área de Educação). 

 
 

04 

 
 

0,25 

 
 

1,0 

Experiência profissional docente (Educação Infantil e 
anos iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano) 

 
 

10 

0,5 
(a cada 6 
meses) 

 
 

5,0 

 
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 

   
13,0 
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ANEXO IV 

PROGRAMA DAS PROVAS 
 
 

EMPREGO/FUNÇÃO: Professor da Educação Básica I  

 

ESCOLARIDADE MÍNIMA: Formação mínima em nível médio, na modalidade Pedagogia 

ou Normal Superior 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não  

literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de  

palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção:  

emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal.  

Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. 

Uso do hífen.  

 

MATEMÁTICA: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 

comum. Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 

Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. 

Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas 

usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 

Resolução de situações-problema.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Organização do sistema escolar brasileiro segundo a 

legislação atual; Reflexões sobre alfabetização; Concepções de linguagem e escrita; Origem da 

escrita e sua apropriação pelo aluno; As relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula; A 

metodologia nas áreas do conhecimento; Avaliação da aprendizagem; A importância do jogo 

na educação; A língua escrita numa perspectiva interacionista; A leitura e a produção de textos. 

Pensadores: Piaget, Vygotsky, Wallon, Paulo Freire, Emília Ferreiro 

 

Conceito de infância; o imaginário infantil; desenvolvimento infantil: físico, afetivo, cognitivo e 

social; a criança: o desenvolvimento da identidade e da  autonomia; o brincar e o brinquedo; o jogo 

como recurso privilegiado; os jogos e as brincadeiras no  desenvolvimento da imaginação e da 

criatividade; - Linguagem: construção das diferentes  linguagens pelas crianças: movimento, música, 

artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e ambiente e matemática; texto e gênero de texto; 

alfabetização e letramento e suas práticas; escrita pelas crianças: como evoluem na apreensão do 

sistema de representação escrita; pensamento e linguagem - leitura e escrita – letramento; a 

linguagem oral e escrita: ideias e práticas correntes; prática de linguagem oral, leitura  

e produção de texto; alfabetização e letramento: diferenças conceituais; psicogênese da língua 

escrita; a mediação do professor no processo de construção da escrita; conceito de texto; práticas de 

leitura de textos de diferentes gêneros e os intercâmbios entre ler e escrever; atividades 

epilinguísticas nos processos de leitura e de produção de texto escrito. 
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LEGISLAÇÃO GERAL: 

 

 Constituição Federal/88  –  Artigos  205  a  214  e  artigo  60  dos  Atos  das  Disposições 

Constitucionais Transitórias. 

 Emenda Constitucional nº 14/96. Modifica os artigos 34, 208, 211 e 212 da Constituição 

  Federal, e  dá  nova  redação  ao  artigo  60  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais    

Transitórias. 

 Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

 Lei Federal nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Plano Nacional de Educação. 

 Parecer CNE/CEB nº 11/2000, de 10 de maio de 2000. Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação de Jovens e Adultos. 

 Resolução  CNE/CEB  nº  1/2000,  de  05  de  julho  de  2000.  Estabelece  as  Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 

 Resolução SEE nº 1086/2008, de 16 de abril de 2008. Dispõe sobre a organização e o 

funcionamento do ensino fundamental das escolas estaduais de Minas Gerais. 

 Lei nº 13.005/14 aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências.  

 

Sugestões bibliográficas: 

 

 Base Nacional Comum Curricular BNCC  

- Educação Infantil, Ensino Fundamental e AEE: Competências Gerais Da Base Nacional 

Comum Curricular; 

- Currículo Referência de Minas Gerais 

 

 


