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ERRATA - EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - DG/CACOR/IFPI,
de 16 de março de 2022.

O DIRETOR GERAL DO IFPI - CAMPUS CORRENTE, no uso de suas atribuições legais, torna pública a
ERRATA ao EDITAL 1/2022 - GDG/DG-CORRENT/CACOR/IFPI, de 16 de março de 2022, alterando o endereço
eletrônico das inscrições, o quadro de vagas e conteúdo programático para prova de desempenho didático (Anexo
I), conforme segue:

ONDE SE LÊ:

2.  DAS INSCRIÇÕES

2.4 As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico
https://www.ifpi.edu.br/concursos, no período determinado no cronograma em anexo, mediante o
preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição e do pagamento da taxa de inscrição.

LEIA-SE:

2.  DAS INSCRIÇÕES

2.4 As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico https://seletivos.
ifpi.edu.br, no período determinado no cronograma em anexo, mediante o preenchimento do Formulário
Eletrônico de Inscrição e do pagamento da taxa de inscrição.

ONDE SE LÊ:

ÁREA/EIXO CÓDIGO
CURSO/

DISCIPLINAS
VAGAS

REGIME
DE

TRABALHO

HABILITAÇÕES
EXIGIDAS



Informação e
Comunicação

01 Informática 01
40 horas
semanais

Diploma de conclusão de
curso de nível superior em

nível de graduação
(Licenciatura ou

Bacharelado) em Ciências
da Computação;

Informática; Análise de
Sistemas; Engenharia da

Computação; Sistemas de
informação ou Tecnólogo

em Análise e
Desenvolvimento

de Sistemas; Tecnólogo
em Rede de

Computadores,
devidamente registrado,
fornecido por instituição

de ensino Superior
reconhecida pelo

Ministério da Educação.

Gestão
Ambiental

02
Gestão Ambiental /

Meio Ambiente
01

40 horas
semanais

Diploma ou certificado de
conclusão de curso de

nível superior, em nível
de graduação em

Engenharia Ambiental ou
Tecnólogo em Gestão

Ambiental ou Tecnólogo
em Meio Ambiente ou

Tecnologia em
Saneamento Ambiental,
devidamente registrado,
fornecido por instituição

de ensino superior
reconhecida pelo

Ministério da Educação.

Linguagens,
Códigos e

suas
Tecnologias

03 Português 01
40 horas
semanais

Diploma ou certificado de
conclusão de curso de

nível superior, em nível
de Licenciatura em Letras

Português devidamente
registrado, fornecido por

instituição de ensino
superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.

Ciências
Humanas,
Códigos e

suas
Tecnologias

04 Geografia 01
40 horas
semanais

Diploma ou certificado de
conclusão de curso de

nível superior, em nível
de Licenciatura em

Geografia devidamente
registrado, fornecido por

instituição de ensino
superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.



Recursos
Naturais

05 Zootecnia 01
40 horas
semanais

Diploma ou certificado de
conclusão de curso de

nível superior, em nível
de graduação em

Zootecnia, Medicina
Veterinária ou Engenharia
Agronômica devidamente
registrado, fornecido por

instituição de ensino
superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.

Ciências
Humanas, e

Letras
06

Disciplinas
Pedagógicas/Libras

01
40 horas
semanais

Licenciatura Plena em
Pedagogia com

Especialização em
Língua Brasileira de
Sinais- LIBRAS OU

Licenciatura Plena em
Pedagogia e Licenciatura
Plena em Letras/LIBRAS
devidamente registrado,
fornecido por instituição

de ensino superior
reconhecida pelo

Ministério da Educação

Linguagens,
Códigos e

suas
Tecnologias

07 Inglês 01
40 horas
semanais

Licenciatura em Língua
Inglesa ou Licenciatura
em Língua Portuguesa

com habilitação em
Língua Inglesa

devidamente registrado,
fornecido por instituição

de ensino superior
reconhecida pelo

Ministério da Educação
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ÁREA/EIXO CÓDIGO
CURSO/

DISCIPLINAS
VAGAS

REGIME
DE

TRABALHO

HABILITAÇÕES
EXIGIDAS



Informação e
Comunicação

01 Informática 01
40 horas
semanais

Diploma de conclusão de
curso de nível superior em

nível de graduação
(Licenciatura ou

Bacharelado) em Ciências
da Computação;

Informática; Análise de
Sistemas; Engenharia da

Computação; Sistemas de
informação ou Tecnólogo

em Análise e
Desenvolvimento

de Sistemas; Tecnólogo
em Rede de

Computadores,
devidamente registrado,
fornecido por instituição

de ensino Superior
reconhecida pelo

Ministério da Educação.

Gestão
Ambiental

02
Gestão Ambiental /

Meio Ambiente
01

40 horas
semanais

Diploma ou certificado de
conclusão de curso de

nível superior, em nível
de graduação em

Engenharia Ambiental ou
Tecnólogo em Gestão

Ambiental ou Tecnólogo
em Meio Ambiente ou

Tecnologia em
Saneamento Ambiental,
devidamente registrado,
fornecido por instituição

de ensino superior
reconhecida pelo

Ministério da Educação.

Linguagens,
Códigos e

suas
Tecnologias

03 Português 01
40 horas
semanais

Diploma ou certificado de
conclusão de curso de

nível superior, em nível
de Licenciatura em Letras

Português devidamente
registrado, fornecido por

instituição de ensino
superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.

Ciências
Humanas,
Códigos e

suas
Tecnologias

04 Geografia 01
40 horas
semanais

Diploma ou certificado de
conclusão de curso de

nível superior, em nível
de Licenciatura em

Geografia devidamente
registrado, fornecido por

instituição de ensino
superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.



Recursos
Naturais

05 Zootecnia 01
40 horas
semanais

Diploma ou certificado de
conclusão de curso de

nível superior, em nível
de graduação em

Zootecnia, Medicina
Veterinária ou Engenharia
Agronômica devidamente
registrado, fornecido por

instituição de ensino
superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.

Ciências
Humanas, e

Letras
06

Disciplinas
Pedagógicas/Libras

01
40 horas
semanais

Licenciatura Plena em
Pedagogia com

Especialização em
Língua Brasileira de
Sinais- LIBRAS OU

Licenciatura Plena em
Pedagogia e Licenciatura
Plena em Letras/LIBRAS
devidamente registrado,
fornecido por instituição

de ensino superior
reconhecida pelo

Ministério da Educação

Linguagens,
Códigos e

suas
Tecnologias

07 Inglês 01
40 horas
semanais

Licenciatura em Língua
Inglesa ou Licenciatura
em Língua Portuguesa

com habilitação em
Língua Inglesa

devidamente registrado,
fornecido por instituição

de ensino superior
reconhecida pelo

Ministério da Educação

Ciências
Naturais e

suas
Tecnologias

08 Química 01
40 horas
semanais

Diploma devidamente
registrado e Histórico
conclusão de curso de

nível superior: Graduação
em Química (Licenciatura

ou Bacharelado com
complementação

Pedagógica), fornecido
por instituição de ensino

superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.

ONDE SE LÊ:

ANEXO I

EDITAL Nº 01, DE 16 DE MARÇO DE 2022

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA PROVA DE DESEMPENHO
DIDÁTICO

CANDIDATOS A PROFESSOR DE INFORMÁTICA – CÓDIGO 01
1. Algoritmos;
2. Linguagem de programação;
3.Programação orientada a objetos;
4.Estrutura de dados;
5.Banco de dados;



6.Rede de computadores;
7.Sistemas operacionais;
8. Engenharia de software;
9.Uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) na Educação;
10. Internet: comércio eletrônico, linguagens de programação, segurança, mecanismos de busca, diretórios,
protocolos.

BIBLIOGRAFIA: A bibliografia será livremente definida pelo candidato, de forma a demonstrar seu
conhecimento e domínio da literatura nacional e internacional pertinente aos temas deste Edital.

CANDIDATOS A PROFESSOR DE GESTÃO AMBIENTAL – CÓDIGO 02
1. Poluição Ambiental;
2. Educação Ambiental;
3. Monitoramento Ambiental;
4. Avaliação de Impacto Ambiental;
5. Licenciamento Ambiental;
6. Gerenciamento de resíduos sólidos;
7. Recuperação de áreas degradadas;
8. Saúde Pública e Meio Ambiente;
9. Gerenciamento de recursos hídricos;
10. Gerenciamento de unidades de conservação.

BIBLIOGRAFIA: A bibliografia será livremente definida pelo candidato, de forma a demonstrar seu
conhecimento e domínio da literatura nacional e internacional pertinente aos temas deste Edital.

CANDIDATOS A PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA – CÓDIGO 03
1. Elementos da Comunicação: fala, língua, linguagem. Funções da linguagem;
2. O Realismo Brasileiro: contexto, aspectos estilísticos, principais autores e obras;
3. O Modernismo Brasileiro – 1ª geração: contexto, aspectos estilísticos, principais autores e obras;
4. O Modernismo Brasileiro – 2ª geração: contexto, aspectos estilísticos, principais autores e obras;
5. O Modernismo Brasileiro – 3ª geração: contexto, aspectos estilísticos, principais autores e obras;
6. Período composto por subordinação;
7. Concordância Verbal;
8. Concordância Nominal;
9. Regência verbal;
10. Colocação Pronominal.

BIBLIOGRAFIA: A bibliografia será livremente definida pelo candidato, de forma a demonstrar seu
conhecimento e domínio da literatura nacional e internacional pertinente aos temas deste Edital.

CANDIDATOS A PROFESSOR DE GEOGRAFIA – CÓDIGO 04
1. Cartografia e Geotecnologias.
2. Relevo: agentes modeladores e principais formas.
3. Clima: fatores influenciadores e fenômenos climáticos.
4. Globalização: economia, política e cultura.
5. Conflitos armados no mundo.
6. Comércio internacional e os principais blocos econômicos.
7. Industrialização brasileira.
8. A produção de energia no Brasil.
9. Brasil: espaço urbano e processo de urbanização.
10. Estrutura agrária brasileira e relações sociais no campo.

BIBLIOGRAFIA: A bibliografia será livremente definida pelo candidato, de forma a demonstrar seu
conhecimento e domínio da literatura nacional e internacional pertinente aos temas deste Edital.

CANDIDATOS A PROFESSOR DE ZOOTECNIA – CÓDIGO 05
1. Forragicultura;
2. Produção e nutrição de ovinos;
3. Construções rurais;
4. Produção e nutrição de bovinos de corte;
5. Produção e nutrição de suínos;



6. Produção e nutrição de aves de corte e postura;
7. Apicultura;
8. Produção e nutrição de peixes de água doce;
9. Produção e nutrição de bovinos leiteiros;
10. Produção e nutrição de caprinos.

BIBLIOGRAFIA: A bibliografia será livremente definida pelo candidato, de forma a demonstrar seu
conhecimento e domínio da literatura nacional e internacional pertinente aos temas deste Edital.

CANDIDATOS A PROFESSOR DE DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS/LIBRAS – CÓDIGO 06
1.Formação, docência e currículo nos diferentes níveis e modalidades da educação brasileira;
2.Estrutura, organização e finalidades da Educação Profissional e Tecnológica – EPT;
3.A Didática, as teorias pedagógicas e a formação docente na contemporaneidade;
4.Planejamento de ensino: perspectiva crítica, estratégias, etapas para elaboração;
5.Pressupostos epistemológicos, históricos e filosóficos da avaliação da aprendizagem;
6.Uso de Tecnologias no trabalho docente escolar;
7.Modelos educacionais na educação de surdos: modelos clínicos, antropológicos, da diferença e mistos;
8.Cultura e identidades surdas;
9.Língua Brasileira de Sinais: estrutura linguística e aspectos gramaticais – plano fonológico, morfológico, sintático
e semântico-pragmático;
10.A questão do bilinguismo: português e língua de sinais.

BIBLIOGRAFIA: A bibliografia será livremente definida pelo candidato, de forma a demonstrar seu
conhecimento e domínio da literatura nacional e internacional pertinente aos temas deste Edital.

CANDIDATOS A PROFESSOR DE INGLÊS – CÓDIGO 07
1. A abordagem instrumental para o ensino de Língua Inglesa em cursos técnicos;
2. O ensino da gramática de Língua Inglesa;
3. Desenvolvimento das habilidades leitura e escrita: Estratégias de leitura e interpretação textual; ativação do
conhecimento prévio, inferência, dedução;
4. Ensino de vocabulário e desenvolvimento de habilidades de listening and speaking;
5. Ensino de phrasal verbs, collocations and idioms;
6. Ensino de Inglês através de recursos educacionais abertos, internet, redes sociais, interatividade local e global;
7. Present Perfect x Simple Past;
8. Past Perfect Continuous x Past Perfect;
9. English for Specific Purposes: focus on the development of speaking, listening, reading and writing skills; 10.
Modal Verbs.

BIBLIOGRAFIA: A bibliografia será livremente definida pelo candidato, de forma a demonstrar seu
conhecimento e domínio da literatura nacional e internacional pertinente aos temas deste Edital.

LEIA-SE:

ANEXO I

EDITAL Nº 01, DE 16 DE MARÇO DE 2022

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA PROVA DE DESEMPENHO
DIDÁTICO

CANDIDATOS A PROFESSOR DE INFORMÁTICA – CÓDIGO 01
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4.Estrutura de dados;
5.Banco de dados;
6.Rede de computadores;
7.Sistemas operacionais;
8. Engenharia de software;
9.Uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) na Educação;
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protocolos.



BIBLIOGRAFIA: A bibliografia será livremente definida pelo candidato, de forma a demonstrar seu
conhecimento e domínio da literatura nacional e internacional pertinente aos temas deste Edital.

CANDIDATOS A PROFESSOR DE GESTÃO AMBIENTAL – CÓDIGO 02
1. Poluição Ambiental;
2. Educação Ambiental;
3. Monitoramento Ambiental;
4. Avaliação de Impacto Ambiental;
5. Licenciamento Ambiental;
6. Gerenciamento de resíduos sólidos;
7. Recuperação de áreas degradadas;
8. Saúde Pública e Meio Ambiente;
9. Gerenciamento de recursos hídricos;
10. Gerenciamento de unidades de conservação.

BIBLIOGRAFIA: A bibliografia será livremente definida pelo candidato, de forma a demonstrar seu
conhecimento e domínio da literatura nacional e internacional pertinente aos temas deste Edital.

CANDIDATOS A PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA – CÓDIGO 03
1. Elementos da Comunicação: fala, língua, linguagem. Funções da linguagem;
2. O Realismo Brasileiro: contexto, aspectos estilísticos, principais autores e obras;
3. O Modernismo Brasileiro – 1ª geração: contexto, aspectos estilísticos, principais autores e obras;
4. O Modernismo Brasileiro – 2ª geração: contexto, aspectos estilísticos, principais autores e obras;
5. O Modernismo Brasileiro – 3ª geração: contexto, aspectos estilísticos, principais autores e obras;
6. Período composto por subordinação;
7. Concordância Verbal;
8. Concordância Nominal;
9. Regência verbal;
10. Colocação Pronominal.

BIBLIOGRAFIA: A bibliografia será livremente definida pelo candidato, de forma a demonstrar seu
conhecimento e domínio da literatura nacional e internacional pertinente aos temas deste Edital.

CANDIDATOS A PROFESSOR DE GEOGRAFIA – CÓDIGO 04
1. Cartografia e Geotecnologias.
2. Relevo: agentes modeladores e principais formas.
3. Clima: fatores influenciadores e fenômenos climáticos.
4. Globalização: economia, política e cultura.
5. Conflitos armados no mundo.
6. Comércio internacional e os principais blocos econômicos.
7. Industrialização brasileira.
8. A produção de energia no Brasil.
9. Brasil: espaço urbano e processo de urbanização.
10. Estrutura agrária brasileira e relações sociais no campo.

BIBLIOGRAFIA: A bibliografia será livremente definida pelo candidato, de forma a demonstrar seu
conhecimento e domínio da literatura nacional e internacional pertinente aos temas deste Edital.

CANDIDATOS A PROFESSOR DE ZOOTECNIA – CÓDIGO 05
1. Forragicultura;
2. Produção e nutrição de ovinos;
3. Construções rurais;
4. Produção e nutrição de bovinos de corte;
5. Produção e nutrição de suínos;
6. Produção e nutrição de aves de corte e postura;
7. Apicultura;
8. Produção e nutrição de peixes de água doce;
9. Produção e nutrição de bovinos leiteiros;
10. Produção e nutrição de caprinos.



BIBLIOGRAFIA: A bibliografia será livremente definida pelo candidato, de forma a demonstrar seu
conhecimento e domínio da literatura nacional e internacional pertinente aos temas deste Edital.

CANDIDATOS A PROFESSOR DE DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS/LIBRAS – CÓDIGO 06
1.Formação, docência e currículo nos diferentes níveis e modalidades da educação brasileira;
2.Estrutura, organização e finalidades da Educação Profissional e Tecnológica – EPT;
3.A Didática, as teorias pedagógicas e a formação docente na contemporaneidade;
4.Planejamento de ensino: perspectiva crítica, estratégias, etapas para elaboração;
5.Pressupostos epistemológicos, históricos e filosóficos da avaliação da aprendizagem;
6.Uso de Tecnologias no trabalho docente escolar;
7.Modelos educacionais na educação de surdos: modelos clínicos, antropológicos, da diferença e mistos;
8.Cultura e identidades surdas;
9.Língua Brasileira de Sinais: estrutura linguística e aspectos gramaticais – plano fonológico, morfológico, sintático
e semântico-pragmático;
10.A questão do bilinguismo: português e língua de sinais.

BIBLIOGRAFIA: A bibliografia será livremente definida pelo candidato, de forma a demonstrar seu
conhecimento e domínio da literatura nacional e internacional pertinente aos temas deste Edital.

CANDIDATOS A PROFESSOR DE INGLÊS – CÓDIGO 07
1. A abordagem instrumental para o ensino de Língua Inglesa em cursos técnicos;
2. O ensino da gramática de Língua Inglesa;
3. Desenvolvimento das habilidades leitura e escrita: Estratégias de leitura e interpretação textual; ativação do
conhecimento prévio, inferência, dedução;
4. Ensino de vocabulário e desenvolvimento de habilidades de listening and speaking;
5. Ensino de phrasal verbs, collocations and idioms;
6. Ensino de Inglês através de recursos educacionais abertos, internet, redes sociais, interatividade local e global;
7. Present Perfect x Simple Past;
8. Past Perfect Continuous x Past Perfect;
9. English for Specific Purposes: focus on the development of speaking, listening, reading and writing skills; 10.
Modal Verbs.

BIBLIOGRAFIA: A bibliografia será livremente definida pelo candidato, de forma a demonstrar seu
conhecimento e domínio da literatura nacional e internacional pertinente aos temas deste Edital.

CANDIDATOS A PROFESSOR DE QUÍMICA – CÓDIGO 08
1. A Estrutura atômica: Aspectos históricos, modelos atômicos, partículas subatômicas, números quânticos e
distribuição eletrônica;
2. Ligação Química e Estrutura Molecular: Estruturas de Lewis para compostos iônicos e covalentes, Exceções para
a regra do octeto, Forças e comprimentos das ligações covalentes, Modelo da repulsão dos pares de elétrons da
camada de valência, Teoria da ligação de valência, Teoria dos orbitais moleculares.
3. Equações químicas e estequiometria: O conceito de mol, Análise elementar e composição centesimal, Fórmulas
empíricas e moleculares, Balanceamento de equações químicas, Reagentes limitantes, Rendimentos de reações.
4. Estudos dos gases e suas propriedades: Os estudos dos gases, Leis dos gases, Teoria cinética molecular dos
gases, Gases reais.
5. Cinética química: Conceito e fatores que afetam a velocidade das reações: pressão, temperatura, natureza dos
reagentes, área superficial, Catálise homogênea e heterogênea. Lei da velocidade e ordem de reação.
6. Termodinâmica Química: Leis da termodinâmica, aplicações da Lei de Hess, entalpia, entropia e energia livre de
Gibbs.
7. Equilíbrio químico: Reações no equilíbrio, Constantes de Equilíbrio, Princípio de Le Chatelier, pH, pOH,
tampões.
8. Eletroquímica: Reações redox, Células galvânicas, Potenciais padrão de redução, Termodinâmica das reações
redox, Influência da concentração na força eletromotriz da célula, Corrosão, Eletrólise.
9. Compostos Inorgânicos: Contribuições de Werner para a química de Coordenação, Nomenclatura dos compostos
de coordenação, Isomeria de compostos de coordenação, Teorias de Ligação para os compostos de coordenação:
Teoria da Ligação de Valência (TLV), Teoria do Campo Cristalino (TCC) e Teoria do Orbital Molecular (TOM).
10. Compostos Orgânicos: Classificação, Nomenclatura, Propriedades físicas e químicas Estereoquímica de
compostos orgânicos, Conceito de aromaticidade e Reações orgânicas.

BIBLIOGRAFIA: A bibliografia será livremente definida pelo candidato, de forma a demonstrar seu
conhecimento e domínio da literatura nacional e internacional pertinente aos temas deste Edital.
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