PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
FUNDAÇÃO CULTURAL
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 002/2018

ERRATA N. 1

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N. 002/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, torna pública a
Errata N. 1, referente item 24.16 e subsequentes e Anexo V do Concurso Público n. 002/2018, destinado ao preenchimento de vagas para o quadro em regime estatutário da Fundação Cultural do Município de Brusque, que se
regerá Leis Municipais nºs 2.174/97, 2.317/98, 2.270/98, 3248/09 e pelas normas estabelecidas neste Edital com
as seguintes alterações:

Onde se lê:
24.16 Critérios de avaliação para a prova prática de Arte Educador – Teatro:
24.16.1 De acordo com a especificidade do cargo, o candidato deverá apresentar seu plano de aula, disponibilizando-o em 3 (três) vias de igual teor para a banca examinadora.
24.16.2 O candidato deverá fazer uma exposição didática para a banca, com base no plano de aula, demonstrando conhecimento e metodologia específica, tendo como base o seguinte tema: “como conduzir um grupo de alunos de curso de teatro (iniciante) utilizando elementos de improvisação, de jogo teatral e jogo dramático”. Com
duração de até 20 (vinte) minutos, para banca examinadora do Concurso Público.
24.16.3 A Prova Prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e será constituída conforme o quadro a seguir:
Critérios
Estrutura do Plano de aula
Desenvolvimento do conteúdo e didática
Clareza na exposição; clareza na execução, performance teatral e administração
do tempo.

Pontos Distribuídos
2,00
3,00
5,00

Leia-se:
24.16 Critérios de avaliação para a prova prática de Arte Educador – Teatro:
24.16.1 De acordo com a especificidade do cargo, o candidato deverá apresentar seu plano de aula, disponibilizando-o em 3 (três) vias de igual teor para a banca examinadora.
24.16.2 O candidato deverá fazer uma exposição didática para a banca, com base no plano de aula, demonstrando conhecimento e metodologia específica, tendo como base o seguinte tema: “como conduzir um grupo de alunos de curso de teatro (iniciante) utilizando elementos de improvisação, de jogo teatral e jogo dramático”. Com
duração de até 20 (vinte) minutos, para banca examinadora do Concurso Público.
24.16.3 Os planos de aula deverão seguir os seguintes eixos teóricos:
a) Jogos teatrais e propostas de aprendizado em teatro: relação processos de criação/resultado.
b) A teoria da peça didática de Brecht e suas possibilidades de aplicação.
c) Pedagogia do oprimido e educação: Augusto Boal e Paulo Freire.
d) O jogo dramático: Peter Slade e Jean Pierre Ryngaert.
e) O drama como método de ensino do teatro.
24.16.4 A Prova Prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e será constituída conforme o quadro a seguir:
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Critérios
Estrutura do Plano de aula
Desenvolvimento do conteúdo e didática
Clareza na exposição; clareza na execução, performance teatral e administração
do tempo.

Pontos Distribuídos
2,00
3,00
5,00

Onde se lê:

Anexo V
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
ARTE EDUCADOR - TEATRO
O setor de cultura na Constituição Federal. Estruturas organizacionais e competência do Ministério da Cultura e de
suas entidades vinculadas. Políticas, programas e ações do Ministério da Cultura. O Plano Nacional de Cultura
(Lei nº 12.343, de 2/12/2010). O Sistema Nacional de Cultura. (Emenda Constitucional nº71, de 29 de novembro
de 2012). O Programa Nacional de Apoio a Cultura – PRONAC (Lei Rouanet – Lei nº 8.313, de 23/12/1991;
Decreto nº 5.761/2006; IN RFB nº 1.131/2011). Mecanismos de fomento à atividade audiovisual (MP nº 2228-1, de
6/9/2001). Preservação e proteção ao patrimônio cultural brasileiro. Cultura e inclusão social. Economia da cultura.
Industria cultural. Ativos culturais. Cultura e o desenvolvimento cultural sustentável. Lei 8.666/93. Lei Orgânica do
Município de Brusque. Lei 13.019/2014, Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e
as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em
planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação;
define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;
e altera as Leis n. 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. Lei 2.580/2002, Lei de Criação
da Fundação Cultural. Lei 2842/2005. Lei que cria o fundo Municipal de Apoio à Cultura. Artes cênicas: elementos
de visualidade e suas relações; O teatro de revista no século XIX e início do século XX. As três primeiras décadas
do século XX. O teatro e os projetos de modernização do Brasil. Uma nova sintonia com a Europa: modernizar o
teatro brasileiro em acordo com as vanguardas históricas. A busca de um teatro de equipe – os grupos amadores.
Rejeição ao teatro tradicional. Presença estrangeira: um novo olhar para o Brasil. O ícone da modernidade no
teatro Brasileiro: Os Comediantes. Um teatro para a elite paulista: TBC. A expansão dos projetos de modernidade
teatral pelo Brasil. O projeto nacional desenvolvimentista. Atores Brasileiros - Psicologia da Aprendizagem e do
Desenvolvimento; - Didática Geral; - Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB; - Constituição
Federal, na parte referente a Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) - Proposta Curricular de
Santa Catarina, PCN’s, RECNEI.; - História e Política Educacional. Relações humanas no trabalho e ética
profissional e no serviço público.

Leia-se:

Anexo V
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
ARTE EDUCADOR - TEATRO
O setor de cultura na Constituição Federal. Estruturas organizacionais e competência do Ministério da Cultura e de
suas entidades vinculadas. Políticas, programas e ações do Ministério da Cultura. O Plano Nacional de Cultura
(Lei nº 12.343, de 2/12/2010). O Sistema Nacional de Cultura. (Emenda Constitucional nº71, de 29 de novembro
de 2012). O Programa Nacional de Apoio a Cultura – PRONAC (Lei Rouanet – Lei nº 8.313, de 23/12/1991; Decreto nº 5.761/2006; IN RFB nº 1.131/2011). Mecanismos de fomento à atividade audiovisual (MP nº 2228-1, de
6/9/2001). Preservação e proteção ao patrimônio cultural brasileiro. Cultura e inclusão social. Economia da cultura.
Industria cultural. Ativos culturais. Cultura e o desenvolvimento cultural sustentável. Lei 8.666/93. Lei Orgânica do
Município de Brusque. Lei 13.019/2014, Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública
e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define
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diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e
altera as Leis n. 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. Lei 2.580/2002, Lei de Criação
da Fundação Cultural. Lei 2842/2005. Lei que cria o fundo Municipal de Apoio à Cultura. Fundamentos educacionais da prática teatral. Fundamentos teórico-históricos do ensino do teatro no Brasil. Perspectivas do teatro contemporâneo. O teatro pós-dramático. Metodologias do teatro em comunidades: o teatro do oprimido e outras abordagens. Teoria e prática do teatro na comunidade: a linguagem dramática, épica, teatro do oprimido, teatro popular, teatro pobre e o teatro experimental. Texto dramático e texto teatral. Processo colaborativo. O papel do jogo
no domínio da linguagem teatral. Jogo dramático por Peter Slade e Jean Pierre Ryngaert. O jogo teatral por Viola
Spolin. A improvisação teatral. O drama como método de ensino. Artes cênicas: elementos de visualidade e suas
relações. O teatro e os projetos de modernização do Brasil. Uma nova sintonia com a Europa: modernizar o teatro
brasileiro em acordo com as vanguardas históricas. A busca de um teatro de equipe – os grupos amadores. A
expansão dos projetos de modernidade teatral pelo Brasil. Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento; Didática Geral; - Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB; - Constituição Federal, na parte referente a Educação; e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) - Proposta Curricular de Santa Catarina, PCN’s,
RECNEI.; - História e Política Educacional. Relações humanas no trabalho e ética profissional e no serviço público.

Brusque, 09 de agosto de 2018.

JONAS OSCAR PAEGLE
Prefeito de Brusque
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