
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO EDITAL 001/2012  DO CONCURSO PÚBLICO  

A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Miravânia comunica as seguintes alterações  no Edital de seu 
Concurso Público nº 001/2012: 
 
1. ONDE SE LÊ: 2.1.1. O Concurso Público destina-se ao preenchimento de 116 (Cento e dezesseis) vagas, para 39 (trinta e 

nove) cargos de caráter efetivos, de acordo com a Tabela de Cargos (item 2.1.4) deste Edital. 

        LEIA-SE: 2.1.1. O Concurso Público destina-se ao preenchimento de 116 (Cento e dezesseis) vagas, para 38 (trinta e 
oito) cargos de caráter efetivos, de acordo com a Tabela de Cargos (item 2.1.4) deste Edital. 

2. NA TABELA DE CARGOS:  

a) Os Cargos Analista Contábil (CÓD.07), Analista de Convênios e Prestação de Contas (CÓD.08) e 
Analista Jurídico (CÓD.09)  NÃO precisam apresentar experiência na área; 

b) O Cargo Guarda Municipal (CÓD. 17) terá 01 vaga para PNE e 06 normais, num total de 07; 
c) O Cargo de Motorista de veículo leve (CÓD.20)  passou a ter 07 vagas normais na sua totalidade; 
d) O Cargo Motorista de veículo pesado (CÓD 21) passou a ter 07 vagas normais na sua totalidade; 
e) O Cargo Professor de Educação Infantil (CÓD.34) passou a ter 05 vagas normais na sua totalidade; 
f) O Cargo Supervisão de Educação Básica (CÓD.35) oferecerá 03 vagas no cadastro de reserva; 
g) O Cargo de Professor de Técnicas e Práticas Agrícolas (CÓD.33) não oferecerá vagas, portanto está fora do 

Concurso; 
h) O Cargo Gari (Auxiliar de Limpeza) terá, apenas, as provas de Português(10 questões valendo 40 pontos) e 

Matemática (20 questões valendo 60); 
i) Os Cargos para todos os professores -  terão as provas de Português, Conhecimento Educacional e Didática. 
j) Os Cargos de Professor PEB I-B e Professor de Educação Infantil terão como requisitos de escolaridade os 

Curso Superior de Pedagogia ou Curso Normal Superior. 
k) O Cargo de Monitor de Biblioteca Escolar  - passa a ter a seguinte descrição, atendendo às recomendações e 

exigências do Conselho de Biblioteconomia: Prestar atendimento à comunidade escolar que faz uso da 
biblioteca, orientando as consultas e pesquisas;  ajudar a executar projetos de incentivo à leitura;  executar 
tarefas de atendimento ao público, contação de histórias, manuseio e guarda dos livros, auxiliar na elaboração de 
murais, folhetos, cartazes, manuais, painéis e na preparação de feiras e/ou exposições;  guardar material nas 
estantes, ajudar na reposição de fichas, solicitar ordem e silêncio nas dependências da biblioteca sempre que 
necessário;  ajudar a restaurar e conservar material bibliográfico, encadernar, gravar e outros procedimentos 
quando necessário; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar tarefas pertinentes à área 
de atuação.  

l) A Prova para Monitor de Biblioteca Escolar terá os conteúdos: Português, Conhecimentos Educacionais e 
Didática. 

 
3. DATA DAS INSCRIÇÕES: 07 de novembro a 07 de dezembro de 2012. 
4. A TAXA DE INSCRIÇÃO só deverá ser paga na CAIXA ECON. FEDERAL (Casas Lotéricas ou Caixa Aqui). 
5. DATA DA PROVA OBJETIVA: 16/12/2012 (Matutino e Vespertino). 

 
Os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 
 

 
Miravânia, 09 de novembro de 2012. 

Comissão do Concurso Público 


