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EDITAL Nº 5 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011  
  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a 

retificação do Edital de Abertura do Concurso Público nº 01/2011, que será executado pela Fundação 

Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul – FMP (www.concursosfmp.com.br), 

conforme os termos a seguir: 

 

a) Ficam prorrogadas as inscrições até 10 de junho de 2011, às 20 horas, horário de Brasília. 

 

b) O pagamento das inscrições efetuadas após a publicação deste edital terá vencimento em 11 de 

junho de 2011.  As inscrições efetuadas até esta data não terão o vencimento do boleto alterado. 

 

c) Ficam alterados os requisitos para o cargo de Biólogo:  

 

CARGO BIÓLOGO 
TAXA DE INSCRIÇÃO R$52,00 
VAGAS 02 
REMUNERAÇÃO R$ 1.558,76 (salário base R$ 779,38 + 100% de gratificação especial 

conforme art. 46 da lei 055/91, redação dada pela lei 689/2005, art. 4º). 
CARGA HORÁRIA 20 h 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

SÍNTESE DOS DEVERES: realizar trabalhos científicos de pesquisas, 
estudos e orientação nas diversas áreas das ciências biológicas. 
EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES: estudar e pesquisar os meios de controle 
biológico das pragas e doenças que afetam os vegetais; estudar 
sistematicamente as pragas dos vegetais das praças e jardins visando a 
sua identificação; verificar as condições das espécies vegetais dos 
parques, jardins; propor e orientar o uso de meios biológicos, visando a 
defesa e o equilíbrio do meio ambiente; pesquisar a adaptação dos 
vegetais aos ecossistemas do meio urbano; proceder levantamento das 
espécies vegetais existentes na arborização pública da cidade, 
classificando-as cientificamente, pesquisar e identificar as espécies mais 
adequadas a repovoamentos e reflorestamentos; planejar, orientar e 
executar recolhimento de dados e amostras de material para estudo; 
realizar estudos e experiências em laboratórios com espécimes 
biológicos; realizar perícias e emitir laudos técnicos; responsabilizar-se 
por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias 
do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. 

REQUISITOS Superior (Bacharel em Biologia ou Licenciatura em Biologia ou 
Ciências Biológicas) com habilitação legal para o exercício da 
profissão. 

PROVAS Objetiva 

 

d) Ficam alteradas as modalidades de provas do cargo de Supervisor Educacional: 

 
CARGO SUPERVISOR EDUCACIONAL 
TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 52,00 
VAGAS 15 
REMUNERAÇÃO R$ 822,59 
CARGA HORÁRIA 20 h 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

SINTESE DOS DEVERES: articular crítica e construtivamente o 
processo educacional motivando a discussão coletiva da comunidade 
escolar acerca da inovação da prática educativa a fim de garantir o 
ingresso, a permanência e o sucesso dos alunos, através de currículos 
que atendam às reais necessidades da clientela escolar, atuando no 
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âmbito do sistema municipal de ensino, em seus diferentes níveis e 
modalidades de ensino e em instituições públicas municipais.  
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: coordenar do processo de construção 
coletiva e execução da Proposta Pedagógica, dos Planos de Estudo e 
dos Regimentos Escolares; investigar, diagnosticar, planejar, 
implementar e avaliar o currículo em integração com outros profissionais 
da Educação e integrantes da Comunidade; supervisionar o 
cumprimento dos dias letivos e horas/aula estabelecidos legalmente; 
velar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes nos 
estabelecimentos de ensino; assegurar processo de avaliação da 
aprendizagem escolar e a recuperação dos alunos com menor 
rendimento, em colaboração com todos os segmentos da comunidade 
escolar, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade 
de ensino; promover atividades de estudo e pesquisa na área 
educacional, estimulando o espírito de investigação e a criatividade dos 
profissionais da educação; emitir parecer concernente à Supervisão 
Educacional; planejar e coordenar atividades de atualização no campo 
educacional; propiciar condições para a formação permanente dos 
educadores em serviço; promover ações que objetivem a articulação dos 
educadores com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração com a escola; assessorar os sistemas educacionais e 
instituições públicas e privadas nos aspectos concernentes à ação 
pedagógica.  

REQUISITOS I - licenciatura plena em Pedagogia, habilitação em Supervisão Escolar 
ou Supervisão Educacional, comprovada por diploma emitido por 
instituição nacional ou estrangeira, desde que devidamente reconhecido 
e validado pelo Ministério da Educação (MEC); ou  II - licenciatura plena 
em qualquer área, com pós-graduação em Supervisão Escolar ou 
Supervisão Educacional ou gestão com ênfase em Supervisão Escolar; 
comprovada por diploma emitido por instituição nacional ou estrangeira, 
desde que devidamente reconhecido e validado pelo MEC.  

PROVAS Objetiva e de títulos 

 
 
 
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de Abertura do Concurso Público nº 01/2011. 
 
 
 

Camaquã, 26 de maio de 2011. 
 
 
 

Ernesto Molon 
Prefeito Municipal de Camaquã/RS 

 
 
 


