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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2013                               

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS – SP 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS – SP, através do uso de suas 

atribuições legais, DIVULGA a Retificação do Edital referente ao Concurso 

Público nº 004/2013, referente a correção quanto ao ANEXO III – Sumário de 

Atribuições. 

ANEXO III -  Sumário de Atribuições 

ONDE LIA-SE:-  

Servente: Limpeza e manutenção nas repartições públicas, remover 

habitualmente o pó dos móveis que guarnecem o setor, mantendo limpos as 

paredes, janelas e equipamentos, conservando a boa aparência do ambiente; 

realizar serviços de copa; limpar pisos e tapetes; manter o bom aspecto da 

repartição; coletar o lixo das salas; fazer a arrumação dos móveis ou utensílios; 

encarregar-se da recepção, conferência, controle e distribuição do material de 

consumo e de limpeza, tornando como base os serviços a serem executados, 

para evitar a descontituidade do processo de higienização e de manutenção do 

prédio e de suas instalações; Técnico Desportivo: Desenvolve e aprimora 

táticas esportivas de acordo com o tipo de modalidade de esporte visando ao 

aprimoramento de atleta ou equipe; Promove, desenvolve e aprimora e 

recreativas, baseando-se na comprovação das necessidades e capacidade 

física dos atletas ou equipes, buscando os objetivos e ordenando a sua 

execução; Seleciona e prepara os atletas e equipes aprimorando seus 

conhecimentos e habilidades, para participarem de competições amistosas e 

regionais; Organiza competições esportivas entre várias equipes e atletas 

existentes no município, treinando equipes de diversas modalidades, para 

garantir-lhes bom desempenho nas competições; Treina e orienta atletas 

quanto às várias modalidades de atletismo e esportivas, para que possam 

escolher uma específica de acordo com sua aptidão; treina e orienta escolares 

quanto às várias modalidades esportivas, para que possam escolher uma 

específica de acordo com a sua aptidão; Presta assessoria teórica e técnica 

par auxiliares, transmitindo conhecimento da área de esportes; Supervisiona e 

zela pelos serviços de conservação e armazenamento de materiais e 

equipamentos desportivos. 
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LEIA-SE: 

Servente: Limpeza e manutenção nas repartições públicas, remover 

habitualmente o pó dos móveis que guarnecem o setor, mantendo limpos as 

paredes, janelas e equipamentos, conservando a boa aparência do ambiente; 

realizar serviços de copa; limpar pisos e tapetes; manter o bom aspecto da 

repartição; coletar o lixo das salas; fazer a arrumação dos móveis ou utensílios; 

encarregar-se da recepção, conferência, controle e distribuição do material de 

consumo e de limpeza, tornando como base os serviços a serem executados, 

para evitar a descontituidade do processo de higienização e de manutenção do 

prédio e de suas instalações. 

 

ONDE LIA-SE:-  

Técnico Desportivo: Auxiliar a aplicação de exercícios de verificação de tono 

respiratório e muscular; Auxiliar a aplicação de testes de avaliação física; 

Auxiliar a aplicação das técnicas específicas de futebol, atletismo, basquete, 

voleibol e outras atividades esportivas; Auxiliar o desenvolvimento e 

coordenação das práticas esportivas específicas, vistas ao bom desempenho 

dos mesmos em competições; Colabora com a limpeza e organização do  local 

de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas 

pelo Chefe Executivo Municipal ou pelo Técnico Desportivo. 

 

LEIA-SE: 

Técnico Desportivo: Auxiliar a aplicação de exercícios de verificação de tono 

respiratório e muscular; Auxiliar a aplicação de testes de avaliação física; 

Auxiliar a aplicação das técnicas específicas de futebol, atletismo, basquete, 

voleibol e outras atividades esportivas; Auxiliar o desenvolvimento e 

coordenação das práticas esportivas específicas, vistas ao bom desempenho 

dos mesmos em competições; Colabora com a limpeza e organização do  local 

de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas 

pelo Chefe Executivo Municipal ou pelo Técnico Desportivo; Desenvolve e 

aprimora táticas esportivas de acordo com o tipo de modalidade de esporte 

visando ao aprimoramento de atleta ou equipe; Promove, desenvolve e 

aprimora e recreativas, baseando-se na comprovação das necessidades e 

capacidade física dos atletas ou equipes, buscando os objetivos e ordenando a 

sua execução; Seleciona e prepara os atletas e equipes aprimorando seus 
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conhecimentos e habilidades, para participarem de competições amistosas e 

regionais; Organiza competições esportivas entre várias equipes e atletas 

existentes no município, treinando equipes de diversas modalidades, para 

garantir-lhes bom desempenho nas competições; Treina e orienta atletas 

quanto às várias modalidades de atletismo e esportivas, para que possam 

escolher uma específica de acordo com sua aptidão; treina e orienta escolares 

quanto às várias modalidades esportivas, para que possam escolher uma 

específica de acordo com a sua aptidão; Presta assessoria teórica e técnica 

par auxiliares, transmitindo conhecimento da área de esportes; Supervisiona e 

zela pelos serviços de conservação e armazenamento de materiais e 

equipamentos desportivos. 

 

 

 

Conchas, 03 de outubro de 2013. 

 

 


