
ADITIVO Nº 01 - EDITAL Nº 001/2022 – TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO

Instituto Gabriel Excelência – www.gabrielexcelencia.net.br – CNPJ: 10.590.815/0001-21

               O Prefeito municipal de Júlio Borges, Estado do Piauí, usando de suas atribuições 
legais, R E S O L V E:  

              1º - Acrescentar ao ITEM 5.0, cargo de Professor de Artes, conforme o que se segue:

CARGO: Professor de Artes   

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES PESO PONTOS

Português 10 1,0 10,0

Conhecimentos Específicos   15 2,0 30,0

Conhecimentos e Fundamentos 
Pedagógicos   

05 2,0 10,0

TOTAL 30 50,0

               2º - Acrescentar ao ANEXO - I – conteúdo programático específico para o cargo de 
Professor de Artes, conforme o que se segue:

Concepções de Arte (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e Artes Integradas): a arte como linguagem e 
expressividade do indivíduo em relação a si mesmo e ao seu meio social. A produção artística em 
diferentes épocas, culturas e contextos: a presença da arte no cotidiano. Elementos e recursos das 
linguagens artísticas: ponto, linha, espaço, tempo, movimento, som, silêncio e outras possibilidades. 
Identidade e diversidade Cultural: matrizes estéticas e culturais - manifestações culturais e suas 
influências europeias, indígenas, africanas e outras. Materialidades: manuseio e a seleção de materiais 
e suas especificidades. Arte e tecnologia: experiências integradoras: recursos digitais na produção 
artística. Processos de Criação: vivência em arte; experimentações; processos colaborativos, 
explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. Patrimônio Material e Imaterial: 
reconhecimento e apreciação da produção artística histórica. Notação e registro em artes: produção e 
análise de eventos artísticos e suas formas de registro.

               3º - Manter as demais normas já estabelecidas e publicadas na íntegra no edital Nº 
001/2022.

               4º - Revogar todas as disposições em contrário.
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Eduardo Henrique de Castro Rocha                                                                             
Prefeito Municipal


