
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA 

CONCURSO PÚBLICO 001/2018 
1º ADITIVO 

 
O Municipal de Macaíba - RN, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato 
representado pelo Exmo. Sr. Prefeito municipal Fernando Cunha Lima Bezerra no 
uso de suas atribuições legais, torna público o 1º ADITIVO ao Edital 001/2018 do 
CONCURSO PÚBLICO 001/2018: 
 
CONSIDERANDO, atualizações no sistema da Caixa Econômica Federal para Geração de 
Boletos; 

CONSIDERANDO, o princípio da publicidade norteador da administração pública, que 
implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos; 

CONSIDERANDO, o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do certame; 

 
Artigo 1º - Altera-se alguns períodos e/ou prazos constantes no CAPÍTULO I - DAS 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, item 5, CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES, 
conforme infra: 
Período de Inscrição  dia 10 de dezembro de 2018 até 10 de janeiro de 2019.  
Local de Inscrição www.consulpam.com.br 
Solicitação de isenção 10 e 11 de dezembro de 2018 
Resultado do pedido de 
isenção 03 de janeiro de 2019 

Recursos contra o pedido de 
isenção 04 a 07 de janeiro de 2019 

Resultado do recurso contra o 
pedido de isenção 08 de janeiro 2019 

 
 
Artigo 2º - As demais datas constantes no CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES 
PRELIMINARES, item 5, CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES, permanecem 
inalteradas. 
 
 
Artigo 3º - Fica retificado o ANEXO III – PROGRAMAS DAS PROVAS – 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO para o cargo de Professor de Educação Física, 
conforme infra: 
 
História da Educação Física; Tendências Pedagógicas na Educação Física; A Educação 
Física e a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos; A Função Social da Educação Física 
e do Esporte na Escola; Transformação ou Reprodução?; Formação do Profissional da 

http://www.consulpam.com.br/


 
Ed. Física; Compromisso e Competência (Política, Pedagógica, Técnica e Científica); 
Concepção sobre o corpo; Didática  
 
da Educação Física Escolar; O Lúdico na Educação Física Escolar; Jogo –Esporte –
Jogo; A Essência Lúdica; Educação Física e Criatividade; Movimento Humano desde a 
infância à juventude; Pesquisa em Educação Física. Movimentos, Esportes e Jogos na 
Infância; A formação do professor de educação física e a importância da escola; 
fundamentos pedagógicos para o trato do conhecimento esportivo; práticas didáticas 
para um conhecimento de si de crianças e jovens na educação física; Lazer e Cultura; 
Conteúdos físico-esportivos e as vivências de lazer; brinquedos e brincadeiras. O 
interesse pedagógico- educacional no movimento humano; os interesses da educação 
física no ensino do movimento; o interesse na análise do movimento na aprendizagem 
motora; didática das aulas abertas na educação física escolar; a educação física no 
currículo escolar; visão pedagógica do movimento; o conteúdo esportivo na aula de 
educação física; avaliação do processo ensino-aprendizagem nas aulas de educação 
física. Educação física e esporte; o lugar e o papel do esporte na escola. 
 
Artigo 4º - Fica retificado o ANEXO I- QUADRO GERAL DE VAGAS 
PERMANENTES, no quesito REQUISITOS/ESCOLARIDADE 
 
 

14 Técnico em Prótese 
Dentária 

40 
h/sem. 

Diploma de conclusão do Ensino Médio 
(antigo 2º Grau), fornecido por instituição 
de ensino credenciada pelo órgão 
competente e Curso Técnico em prótese 
dentária + registro no órgão de classe 

R$ 1.604,47 1 1 - 

15 Técnico Saúde Bucal 40 
h/sem. 

Diploma de conclusão do Ensino Médio 
(antigo 2º Grau), fornecido por instituição 
de ensino credenciada pelo órgão 
competente – curso de Técnico em Saúde 
Bucal + registro no órgão de classe 

R$ 1.604,47 30 28 2 

 
 
Artigo 5° - Fica retificado o ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS para o 
cargo de Professor de Educação Física, conforme infra: 
 
Onde se lê: "Promover a educação dos (as) alunos(as) por intermédio do componente 
curricular Artes" 
 
Leia-se: "Promover a educação dos (as) alunos(as) por  intermédio do componente 
curricular Educação Física". 
 
 
Artigo 6º - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2018. 

 



 
 
Macaíba- RN, 10 de dezembro de 2018.  
 
 
 
 
 
 

Fernando Cunha Lima Bezerra 
Prefeito Municipal 


