ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
SECRETARIA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2019
RETIFICAÇÃO Nº 04
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL E O INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
- IBFC, no uso das suas atribuições legais, tornam pública a retificação do Edital nº 01/2019 do Concurso
Público, conforme indicado a seguir:
1. Alterar no quadro do item 2.1, o requisito do cargo de Técnico Agropecuário/Agroflorestal, conforme a
seguir:
Ensino Médio Completo com Curso Técnico em Agropecuária, Técnico Agroflorestal, Técnico em Agroecologia,
Técnico em Agroindústria ou Técnico Agrícola e Registro no Conselho Profissional Específico.

2. Alterar no quadro do item 2.1, o nome do cargo de Educador Físico para: Profissional de Educação Física.
3. Alterar no Anexo III as atribuições gerais dos cargos de Auxiliar Esportivo e Educador Físico, conforme a
seguir:
AUXILIAR ESPORTIVO: Executar tarefas auxiliares da Secretaria Municipal de Esportes do Município,

envolvendo a conservação e controle do uso de materiais e equipamentos, deixando-os sempre em boas
condições de uso. Auxiliar o Profissional de Educação Física no desenvolvimento de todas as atividades
recreativas ligadas ao esporte.
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Atuará em atividades físicas, nas suas diversas manifestações - ginásticas,
exercícios físicos, desportos, jogos, lutas, capoeira, artes marciais, danças, atividades rítmicas, expressivas e
acrobáticas, musculação, lazer, recreação, reabilitação, ergonomia, relaxamento corporal, ioga, exercícios
compensatórios à atividade laboral e do cotidiano e outras práticas corporais, tendo como propósito prestar serviços
que favoreçam o desenvolvimento da educação e da saúde, contribuindo para a capacitação e/ou restabelecimento
de níveis adequados de desempenho e condicionamento fisiocorporal dos seus beneficiários, visando à consecução
do bem-estar e da qualidade de vida, da consciência, da expressão e estética do movimento, da prevenção de
doenças, de acidentes, de problemas posturais, da compensação de distúrbios funcionais, contribuindo ainda, para
consecução da autonomia, da auto-estima, da cooperação, da solidariedade, da integração, da cidadania, das
relações sociais e a preservação do meio ambiente, observados os preceitos de responsabilidade, segurança,
qualidade técnica e ética no atendimento individual e coletivo. Atuará na prescrição e controle do treinamento das
modalidades desportivas e de lutas, nas atividades físicas em academias populares, nas atividades recreativas da
Secretaria Municipal de Esportes e na prescrição do treinamento físico para a manutenção e obtenção da saúde,
assim como no esporte de alto nível.

4. Alterar as datas dos itens 5.2.1, 5.2.11, 6.6.1 e 7.2.1, conforme a seguir:
5.2.1. As inscrições para o Concurso Público serão realizadas pela Internet, no endereço eletrônico do IBFC
www.ibfc.org.br e encontrar-se-ão abertas a partir das 7 horas do dia 20/09/2019 até às 20h59min do dia
30/10/2019, sendo o dia 31/10/2019 o último dia para o pagamento do boleto bancário, observado o horário local
do Estado do Acre.
5.2.11. A partir de 14/11/2019 o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico www.ibfc.org.br através das
situações das inscrições, se os dados da inscrição foram recebidos e o pagamento processado. Em caso negativo, o
candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC do IBFC, pelo telefone (11)
4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7:00 às 15:30 (horário local do Estado do Acre), para verificar o
ocorrido.
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6.6.1. Os candidatos com deficiência deverão fazer o envio eletrônico, via link específico no site do IBFC –
www.ibfc.org.br, na aba “Editais e Publicações Oficiais” dos documentos comprobatórios elencados no item 6.6, no
período das 7 horas do dia 01/11/2019 até às 15 horas do dia 05/11/2019, observado o horário local do Estado
do Acre.
7.2.1. O candidato que, por qualquer razão, passe a necessitar de condições especiais para a realização das provas,
deverão fazer o envio eletrônico, via link específico no site do IBFC – www.ibfc.org.br, na aba “Editais e Publicações
Oficiais” do Anexo I – Requerimento de Prova Especial ou de Condições Especiais, no período das 7 horas do dia
01/11/2019 até às 15 horas do dia 05/11/2019, observado o horário local do Estado do Acre.

5. Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital 01/2019 - Retificado.

Cruzeiro do Sul/AC, 22 de outubro de 2019.
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