
ANEXO I Competência de área 1 – Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. H1 – Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. H2 – Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. H3 – Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. H4 – Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação.   Competência de área 2 – Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. H5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema. H6 – Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. H8 – Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como representação da diversidade cultural e linguística.   Competência de área 3 – Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. H9 – Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. H10 – Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades cinestésicas. H11 – Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos.   Competência de área 4 – Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. H12 – Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. H13 – Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. H14 – Reconhecer o valor da diversidade artística e das interrelações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos.   Competência de área 5 – Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. H15 – Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. 



ANEXO I (continuação da página anterior) H16 – Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. H17 – Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional.   Competência de área 6 – Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. H18 – Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. H19 – Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. H20 – Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional.   Competência de área 7 – Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. H21 – Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e nãoverbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. H22 – Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. H23 – Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. H24 – Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras.   Competência de área 8 – Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. H25 – Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. H26 – Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. H27 – Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação.  Competência de área 9 – Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõem solucionar. H28 – Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e informação. H29 – Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e informação. H30 – Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. 



ANEXO II  Termo de adesão e Compromisso de Voluntário  ______________________________________________________________________, Nome do (a) voluntário (a)  _______________,_________________, residente e domiciliado (a) no(a) __________     ( Nacionalidade)   (Estado Civil)  ______________________________________,_______,________________________,                                     ( Rua / Avenida)    (nº)          ( Bairro)  _____________________, ______ portador do CPF nº__________________________,             ( Cidade)  (UF)  Carteira de Identidade nº______________________, _______________/___________,                                             (Órgão Expedidor)  ( UF)  Pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9608, de 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cônscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista,previdenciária ou afim.            



ANEXO III MODELO DE REQUERIMENTO DE VAGA PARA CANDIDATO  PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS  O(a) candidato(a) ______________________________________________________,  CPF n.° ______________________, candidato(a) a Seleção para preenchimento de vagas no cargo _______________________________________, regido pelo Edital n.° ___________ da Seleção para assistente de sala voluntário   do __________________________________, de ______ de _________ de ________, vem requerer vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.  Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresentou LAUDO MÉDICO com a respectiva Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual constam os seguintes dados:  Tipo de deficiência de que é portador: __________________________________.  Código correspondente da (CID): __________________________________________.  Nome e CRM do médico responsável pelo laudo: ______________________________. Dados especiais para aplicação das PROVAS: marcar com X no quadrículo, caso necessite de Prova Especial ou não. Em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário.  (   ) NÃO NECESSITA de PROVA ESPECIAL e/ou de TRATAMENTO ESPECIAL.  (   ) NECESSITA de PROVA e/ou de CUIDADO ESPECIAL. _____________.  OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples, tais como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao enquadramento de sua situação, nos termos do Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, especialmente no que concerne ao conteúdo do item 4 deste edital, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso de não-homologação de sua situação, por ocasião da realização da perícia médica. __________________________                                   ___________________________                    Local e Data                                                          Assinatura do Candidato 



ANEXO IV EDITAL Nº 003/2017 MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS No quadro a seguir, selecionar o tipo de prova e/ou o tratamento especial necessário(s). 1. Necessidades físicas: (  ) sala para amamentação (candidata que tiver necessidade de aumentar seu bebê) (  ) sala térrea (dificuldade para locomoção) (  ) sala individual (candidato com doença contagiosa/outras) (  ) maca (  ) mesa para cadeiras de rodas (  ) apoio para perna 1.1 Mesas e cadeiras separadas (  ) gravidez de risco (  ) obesidade (  ) limitações físicas  1.2 Auxilio para preenchimento: dificuldade/impossibilidade de escrever (  ) da folha de resposta da prova objetiva 1.3 Auxílio para leitura (ledor) (  ) dislexia (  ) tetraplegia 

2. Necessidades visuais (cego ou pessoa com baixa visão) (  ) auxílio na leitura da prova (ledor) (  ) prova em braille e ledor (  ) prova ampliada ( fonte entre 14 e 16) (  ) prova superampliada (fonte 28) 3.Necessidades auditivas (perda total ou parcial da audição) (  ) intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) (  ) leitura labial  

OUTROS____________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________ Assinatura do Candidato 



ANEXO V  FORMULÁRIO PADRONIZADO PARA REQUERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO RELATIVO À PROVA OBJETIVA   ILMO. SR(A). PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO EDITAL SIMPLIFICADO DE MONITORES PARA ATUAREM NO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO Nº 001/2018  Eu,___________________________________________________________________, candidato(a) a vaga de monitor voluntario inscrito(a) no Processo Seletivo Simplificado, supracitada inscrição nº________, solicito em relação à Prova Objetiva correspondente ao cargo _____________________________________, de minha opção, o seguinte:  (  ) Revisão da resposta constante do Gabarito Oficial Preliminar para a(s) questão(es) assinalada(s) abaixo: Questões Disciplina              As razões que justificam meu pleito encontram-se fundamentadas no formulário de recurso, em anexo.  ________________________                      ___________________________________            Local e data                                                 Assinatura do(a) candidato(a)  


