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Aditivo 01 
 

A Prefeita Municipal de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, torna público para 
conhecimento dos interessados, as seguintes alterações no Edital 001/2010, que trata do Concurso Público, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

1) Exigências mínimas necessárias para o Cargo de Professor de Educação Infantil (Nível Médio) P.01: 

ONDE SE LÊ:  
 

Grupo IV 
Professor de Educação Infantil – Nível Médio 

CARGOS 
Exigências mínimas 

necessárias 

N.º 
Total de 
Vagas 

Nº de 
Vagas 
PNE(*) 

 
Remuneração 

(R$ ) 

Carga 
Horária 

Semanal 
P.01 - Professor de Educação Infantil 
(40h/semana) - N. Médio 

Curso Normal (Nível Médio)  80 04 1.275,00 40h 

SUBTOTAL 80 04  

 
 
 
LEIA-SE AGORA: 
 

Grupo IV 
Professor de Educação Infantil – Nível Médio 

CARGOS 
Exigências mínimas 

necessárias 

N.º 
Total de 
Vagas 

Nº de 
Vagas 
PNE(*) 

 

Salário Base 
(R$ ) 

Carga 
Horária 

Semanal 
P.01 - Professor de Educação Infantil 
(N.Médio) 

Curso Normal-Pedagógico 
(Nível Médio)  

80 04 1.275,00 40h 

SUBTOTAL 80 04  

 
 

2) Inscrições na forma presencial: 

 
ONDE SE LÊ:  
 
2.2  INSCRIÇÕES DE FORMA PRESENCIAL: 
 
2.2.1. Período de inscrição: de 27 de setembro de 2010 a 29 de outubro de 2010. 
2.2.2 Local de inscrição: Av. 13, Quadra 155, Nº 1-C, Maiobão, CEP.: 65.137-000, Paço do Lumiar/Maranhão. O presente 
endereço estará disponível apenas no período das inscrições. 
2.2.3 Horário: das 08:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 17:30. 
 
LEIA-SE AGORA: 
 
2.2  INSCRIÇÕES DE FORMA PRESENCIAL: 
 
2.2.1. Período de inscrição: de 27 de setembro de 2010 a 29 de outubro de 2010. 
2.2.2 Local de inscrição: Av. 13, Quadra 155, Nº 1-C, Maiobão, CEP.: 65.137-000, Paço do Lumiar/Maranhão.  
2.2.3 Horário: das 08:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 17:30. 
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3) Do Curso Introdutório de Formação Inicial (para os ACE): 

 

ONDE SE LÊ:  
 
5.5.3. Serão convocados para prestarem o Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, somente os candidatos 
classificados em até no máximo 1,2 vezes o número total de vagas oferecidas para o concurso para o emprego de ACE – 
Agentes de Combate às Endemias. 
 
LEIA-SE AGORA: 
 
5.5.3. Serão convocados para prestarem o Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada, somente os candidatos 
classificados até o número total de classificados, previsto no Quadro I, deste edital para o cargo de ACE – Agentes de 
Combate às Endemias. 

 

4) Da Data da Realização das Provas: 

 
ONDE SE LÊ:  
 
As provas serão realizadas na data provável de 19 de dezembro de 2010 na cidade de PAÇO DO LUMIAR. 
 
LEIA-SE AGORA: 
 

As provas serão realizadas na data provável de 05 de dezembro de 2010 na cidade de PAÇO DO LUMIAR. 

 

 

5) Sobre a Prova de Títulos: 

 
ONDE SE LÊ:  
 
8.2 Sobre a prova de títulos que especifica o item 8, fica estabelecido: 
 

d) Após 08 (oito) dias úteis, a contar do dia subseqüente da publicação do resultado final da primeira etapa do 
concurso, o candidato classificado na Prova Objetiva, concorrente para os cargos que sejam previstas provas de títulos, 
deverá enviar para a sede do Instituto Ludus (situado na Rua Alecrim, 2199, Bairro Jóquei Clube, CEP.: 64.049-130, 
Teresina - Piauí) Curiiculum Vitae Simplificado (OBRIGATÓRIO), contendo as informações abaixo relacionadas, com as 
devidas comprovações, por intermédio de fotocópias legíveis e devidamente autenticadas em cartório, sob pena dos 
títulos não serem avaliados. 

8.3. Os títulos deverão ser enviados via correios por correspondência devidamente acompanhada de Aviso de Recebimento 
(AR), sob pena de não aprecicação dos títulos.  É permitido, em caso de opção do candidato, entregar pessoalmente os 
títulos na sede do Instituto Ludus no endereço acima descrito. 
8.4. ATENÇÃO: A data limite para o recebimento dos títulos é a data do recebimento da documentação na sede da 
instituição e não a data da postagem. 
8.5.Os títulos serão valorados de acordo com os critérios definidos no QUADRO VII deste Edital.  

 
 
 
LEIA-SE AGORA: 
 
8.2 Sobre a prova de títulos que especifica o item 8, fica estabelecido: 
 

d) Nos 3 (três) dias úteis, a contar do dia subsequente da publicação do resultado final da primeira etapa do concurso, o 
candidato classificado na Prova Objetiva concorrente para os cargos que sejam previstas provas de títulos, deverá 
entregar no endereço situado na Av. 13, Quadra 155, Nº 1-C, Maiobão, CEP.: 65.137-000, Paço do Lumiar/Maranhão, no 
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horário: das 08:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 17:30 ou enviar via correios, ou entregar pessoalmente, para sede do 
Instituto Ludus (situado na Rua Alecrim, 2199, Bairro Jóquei Clube, CEP.: 64.049-130, Teresina - Piauí) Curiiculum Vitae 
Simplificado (OBRIGATÓRIO), contendo as informações abaixo relacionadas, com as devidas comprovações, por 
intermédio de fotocópias legíveis e devidamente autenticadas em cartório, sob pena dos títulos não serem avaliados. 

 
8.3. Caso a titutação seja entegue na sede do Instituto Ludus via terceiros estes deverão apresentar procuração pública 
contendo poderes especificos para efetivar a entrega da títulação. 
8.4. Os títulos enviados via correios deverão estar acompanhados de correspondência com Aviso de Recebimento (AR), sob 
pena de não aprecicação dos títulos.   
8.5. ATENÇÃO: A data limite para o recebimento dos títulos é a data do recebimento da documentação na sede da 
instituição e não a data da postagem. 
8.6.Os títulos serão valorados de acordo com os critérios definidos no QUADRO VII deste Edital.  

 

6) Dos RECURSOS: 

 
ONDE SE LÊ:  
 
 
9.1.2. Os recursos deverão ser enviados via Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) por correspondência 
devidamente acompanhada de Aviso de Recebimento (AR).  É permitido, em caso de opção do candidato, entregar 
pessoalmente o recurso na sede do Instituto Ludus, com endereço sede do Instituto Ludus (situado na Rua Alecrim, 2199, 
Bairro Jóquei Clube, CEP: 64.049-130, Teresina – Piauí). Os recursos deverão ser acompanhados das cópias dos 
documentos de identificação do candidato, sob pena do recurso não ser apreciado. 
9.1.3. ATENÇÃO: A data limite para o recebimento dos recursos é a data do recebimento da documentação na sede 
da instituição e não a data da postagem. 
 
 
LEIA-SE AGORA: 
 
9.1.2. Os recursos poderão ser entregues no endereço situado na Av. 13, Quadra 155, Nº 1-C, Maiobão, CEP.: 65.137-000, 
Paço do Lumiar/Maranhão, no horário: das 08:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 17:30 ou enviados via correios, ou entregues 
pessoalmente na sede do Instituto Ludus (situado na Rua Alecrim, 2199, Bairro Jóquei Clube, CEP.: 64.049-130, Teresina - 
Piauí).  
OBS: Os recursos enviados via correios deverão estar acompanhados de correspondência com Aviso de Recebimento (AR), 
sob pena de não aprecicação dos mesmos.  Os recursos deverão ser acompanhados das cópias dos documentos de 
identificação do candidato, sob pena de não apreciação pela banca. 
9.1.3. ATENÇÃO: A data limite para o recebimento dos recursos enviados via correios é a data do recebimento da 
documentação na sede da instituição e não a data da postagem. 
9.1.4. O Instituto Ludus não se responsabiliza por recursos recebidos intempestivamente, mesmo que a intempestividade 
tenha sido ocasionada por culpa da ECT. 

 

7) Dos Recursos: 

 

ONDE SE LÊ:  
 

9.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de: 

9.2.1. Até 08 (oito) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da publicação do resultado do 
gabarito oficial e do resultado das provas objetivas no endereço eletrônico: www.institutoludus.com.br; 

9.2.2. Até 08 (oito) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da publicação no site do Instituto 
Ludus (www.institutoludus.com.br) do resultado final, exclusivamente para retificação de eventual erro material. 

9.2.3. Até 08 (oito) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da publicação do resultado da Prova 
de Títulos no endereço eletrônico: www.institutoludus.com.br; 
 

 

http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
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LEIA-SE AGORA: 
 

9.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de: 

9.2.1. Até 02 (dois) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da publicação do resultado do 
gabarito oficial no endereço eletrônico: www.institutoludus.com.br; 

9.2.2. Até 02 (dois) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da publicação do resultado do resultado 
das provas objetivas no endereço eletrônico: www.institutoludus.com.br; 

9.2.3. Até 02 (dois) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da publicação no site do Instituto 
Ludus (www.institutoludus.com.br) do resultado da prova de títulos, para os cargos que terão etapa de títulos; 

9.2.4. Até 02 (dois) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da publicação do resultado final no 
endereço eletrônico: www.institutoludus.com.br; 

 

 

8) Do FLUXOGRAMA: 

 

ONDE SE LÊ:  
 

EVENTO DATA E/OU PERÍODO 

01. Publicação do Edital  13 setembro de 2010. 

02. Divulgação do Edital 13 a 24 de setembro de 2010. 

03.  Período para as inscrições 27/09 a 29/10/2010 

04. Publicação da relação das inscrições homologadas mais das 
inscrições que apresentem vícios e\ou impropriedades 
insanáveis  

08/11/2010 

05. Prazo para apresentação de recurso referente às inscrições 
indeferidas 

09/11 a 19/11/2010 

06. Homologação e publicação da relação das inscrições, após 
julgamento dos recursos. 

23/11/2010 

07. Divulgação dos locais de aplicação da prova objetiva (escrita) 13/12/2010 

08. Aplicação da prova escrita – objetiva  19/12/2010 

09. Divulgação do gabarito da prova escrita objetiva 21/12/2010 

10. Apresentação de recurso do gabarito, para fins de possíveis 
retificações 

22 a 31/12/2010 

11. Publicação do gabarito definitivo da prova escrita objetiva 21/01/2010 

12. Divulgação da relação dos aprovados e classificados, e os 
classificados para prova de títulos (somente para os cargos de 
Professor) 

14/02/2011 

13. Abertura de prazo para apresentação de recursos referentes 
à pontuação da prova objetiva que trata o item anterior 

15 a 24/02/2011 

14. Resultado dos recursos que trata o item anterior. 07/03/2011 

15. Prazo para a entrega da titulação (somente para os cargos 
de Professor) 

08 a 17/03/2011 

16. 16. Publicação da relação dos pontos obtidos por cada candidato 
nas provas de títulos.  

28/03/2011 

17. 17. Abertura de prazo para apresentação de recursos referentes 
à pontuação da titulação que trata o item anterior  

29/03 a 07/04/2011 

18. 18. Abertura de prazo para a interposição de recursos, com 
finalidade única (e somente esta) de ser corrigido apenas algum 
erro material, como equívoco no nome, ou na soma das notas ou 
no critério de desempate.  

08/04 12/04/2011 

19.  Resultado final do Concurso.  14/04/2011 

OBSERVAÇÕES:  
1. Todas as decisões e demais atos serão publicados no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no 

endereço eletrônico www.institutoludus.com.br e na prefeitura do Município, local de inscrição. 
2. A publicação dos escores dos títulos que trata o item 16 é provisória, pois pode ser modificada após a 

interposição dos cabíveis recursos administrativos  
3. Na fase prevista no item 18 somente será corrigido algum erro material, de nome do candidato, de 

algum equívoco na soma das notas ou no critério de desempate. Não cabe mais, em hipótese alguma, a 

http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
http://www.institutoludus.com.br/
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discussão de mérito sobre questões ou sobre a titulação apresentada. 
4. Por motivos justificáveis, o cronograma acima poderá ter as suas datas alteradas. 

 
 
LEIA-SE AGORA: 
 

EVENTO DATA E/OU PERÍODO 

01. Publicação do Edital  13/09/2010 

02. Divulgação do Edital 13 a 24 /09/2010 

03.  Período para as inscrições 27/09 a 29/10/2010 

04. Publicação da relação das inscrições homologadas mais das 
inscrições que apresentem vícios e\ou impropriedades 
insanáveis  

08/11/2010 

05. Prazo para apresentação de recurso referente às inscrições 
indeferidas 

09/11 a 11/11/2010 

06. Homologação e publicação da relação das inscrições, após 
julgamento dos recursos. 

19/11/2010 

07. Divulgação dos locais de aplicação da prova objetiva (escrita) 30/11/2010 

08. Aplicação da prova escrita – objetiva  05/12/2010 

09. Divulgação do gabarito da prova escrita objetiva 07/12/2010 

10. Apresentação de recurso do gabarito, para fins de possíveis 
retificações 

08 e 09/12/2010 

11. Publicação do gabarito definitivo da prova escrita objetiva 23/12/2010 

12. Divulgação da relação dos aprovados e classificados, e os 
classificados para prova de títulos (somente para os cargos de 
Professor) 

17/01/2011 

13. Abertura de prazo para apresentação de recursos referentes 
à pontuação da prova objetiva que trata o item anterior 

18 e 19/01/2011 

14. Resultado dos recursos que trata o item anterior. 25/01/2011 

15. Prazo para a entrega da titulação (somente para os cargos 
de Professor) 

26 a 28/01/2011 

16. 16. Publicação da relação dos pontos obtidos por cada candidato 
nas provas de títulos.  

14/02/2011 

17. 17. Abertura de prazo para apresentação de recursos referentes 
à pontuação da titulação que trata o item anterior  

15 e 16/02/2011 

18ii18. Resultado dos recursos de que trata o item anterior. 
 

21/02/2011 

18. 19. Abertura de prazo para a interposição de recursos, com 
finalidade única (e somente esta) de ser corrigido apenas algum 
erro material, como equívoco no nome, ou na soma das notas ou 
no critério de desempate.  

22 e 23/02/2011 

19.  Resultado final do Concurso.  28/02/2011 

OBSERVAÇÕES:  
1. Todas as decisões e demais atos serão publicados no Diário Oficial do Estado do 

Maranhão e no endereço eletrônico www.institutoludus.com.br e na prefeitura do Município, 
local de inscrição. 

2. A publicação dos escores dos títulos que trata o item 16 é provisória, pois pode ser modificada após a 
interposição dos cabíveis recursos administrativos  

3. Na fase prevista no item 18 somente será corrigido algum erro material, de nome do candidato, de 
algum equívoco na soma das notas ou no critério de desempate. Não cabe mais, em hipótese alguma, a 
discussão de mérito sobre questões ou sobre a titulação apresentada. 

4. Por motivos justificáveis, o cronograma acima poderá ter as suas datas alteradas. 

 

 

9) Inserção do conteúdo para o cargo de PSICOPEDAGOGO: 

História da Psicopedagogia, tendências teóricas, filosóficas, psicológicas e pedagógicas. Fundamentos da Psicanálise e 
cognição. Autoria do pensamento, pensamento e linguagem. Fundamentos da Epistemologia Genética e seus estágios de 
desenvolvimento. Método clínico de Piaget. Psicogênese da língua escrita e suas hipóteses. Intervenção psicopedagógica 
frente os distúrbios de aprendizagem. Diagnostico Psicopedagogico. Dinâmica de Grupos. Práticas educativas e familiares. 
Processos vinculares. Identidade, subjetividade. A função do psicopedagogo como agente na prática educativa e em equipes 
interdisciplinares. Projeto de Lei 3512/2008; Projeto de Lei 3124/97; Lei nº 10.891 de setembro de 2001. 

http://www.institutoludus.com.br/
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Os demais itens do Edital 001/2010 que tratam do Concurso Público Municipal permanecem inalterados. 

  
 

Paço do Lumiar - Ma, 24 de setembro de 2010. 
 
 
 

Glorismar Venâncio 
Prefeita Municipal 

 
 
 


