
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALÂNDIA /MG
Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2012

SEGUNDO TERMO DE RETIFICAÇÃO

A Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Natalândia comunica a seguinte alteração no Edital de seu Concurso
Público nº 01/2012:

ONDE SE LÊ:

ANEXO I

CARGOS
Nº DE

VAGAS
Nº DE

VAGAS
D. F.

VENCIMENTO
MENSAL (R$)

VALOR
INSCRIÇÃO

(R$)
INSCRIÇÃO

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

ATRIBUIÇÕES RESUMIDAS DOS CARGOS ESCOLARIDADE E
PRÉ-REQUISITOS

TIPO DE PROVA E
NUMERO DE QUESTÕES

Professor de Educação
Básica I – Educação Física Cadastro

Reserva -

887,00 43,00 24HS

 Exercer atividade de coordenação pedagógica de
área de conhecimento específico, nos termos do
regulamento; Atuar na elaboração e na
implementação de projetos educativos ou, como
docente, em projeto de formação continuada de
educadores, na forma do regulamento; Participar de
cursos, atividades esportivas, recreativas, lazer e
programas de capacitação profissional, quando
convocado ou convidado; Acompanhar e avaliar
sistematicamente seus alunos durante o processo de
ensino-aprendizagem; Realizar avaliações periódicas
dos cursos ministrados e das atividades realizadas;
Promover e participar de atividades complementares
ao processo da sua formação profissional; Exercer
outras atribuições integrantes do plano de
desenvolvimento pedagógico e institucional da escola,
previstas no regulamento desta lei e no regimento
escolar. Participar da programação e execução de
programas e atividades esportivas, recreativas, de
lazer e de turismo do Município; promover ações
conjuntas, com entidades relacionadas ao esporte,
para a realização de certames esportivos; colaborar
com as comunidades e escolas do Município na
realização de competições esportivas e atividades
recreativas;participar da elaboração do calendário
cultural e esportivo do Município

Licenciatura plena em

Educação Física

Língua Portuguesa          15
Conhec. Gerais               10
Conhec. Específicos       15
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Professor de Educação
Básica I – Educação Física Cadastro

Reserva - 887,00 43,00 24HS

 Exercer atividade de coordenação pedagógica
de área de conhecimento específico, nos termos
do regulamento; Atuar na elaboração e na
implementação de projetos educativos ou, como
docente, em projeto de formação continuada de
educadores, na forma do regulamento;
Participar de cursos, atividades esportivas,
recreativas, lazer e programas de capacitação
profissional, quando convocado ou convidado;
Acompanhar e avaliar sistematicamente seus
alunos durante o processo de ensino-
aprendizagem;Realizar avaliações periódicas dos
cursos ministrados e das atividades realizadas;
Promover e participar de atividades
complementares ao processo da sua formação
profissional; Exercer outras atribuições
integrantes do plano de desenvolvimento
pedagógico e institucional da escola, previstas no
regulamento desta lei e no regimento escolar.
Participar da programação e execução de
programas e atividades esportivas, recreativas,
de lazer e de turismo do Município;promover
ações conjuntas, com entidades relacionadas ao
esporte, para a realização de certames
esportivos;
colaborar com as comunidades e escolas do
Município na realização de competições
esportivas e atividades recreativas;participar da
elaboração do calendário cultural e esportivo do
Município

Licenciatura em
Educação Física, com

Registro no Órgão
Competente.

Língua Portuguesa          15
Conhec. Gerais               10
Conhec. Específicos       15

Natalândia, 20 de fevereiro de 2013.


