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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 002/2018 

RETIFICAÇÃO 003/2018 

O PREFEITO MUNICIPAL, Excelentíssimo Senhor Leocir Hanel,  no uso de suas atribuições legais 

e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal,  em conjunto com a COMISSÃO 

ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, nomeada pela Portaria nº 229/2018, 

de 01 de Novembro de 2018, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 

disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados a TERCEIRA RETIFICAÇÃO DO 

EDITAL 002/2018, Referente ao Processo Seletivo Simplificado, nos seguintes itens: 

1. FICA ALTERADO O ANEXO I – ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS: 

 Onde se lia: 

Cargo:  Professor  

Requisitos  Ensino Superior (Pedagogia) 

Atribuições do cargo 

 Participar da formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos do Sistema Público 
de Educação municipal;  

 Participar da elaboração dos planos, programas e projetos educacionais no âmbito 
específico de sua atuação;  

 Participar da elaboração do Plano Político Pedagógico;  

 Desenvolver a regência efetiva;  

 Controlar e avaliar o rendimento escolar;  

 Executar tarefa de recuperação de alunos;  

 Participar de reuniões de trabalho com a escola e comunidade em geral;  

 Desenvolver pesquisa educacional;  

 Participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade;  

 Comprometer-se com os prazos de entrega de documentação escolar determinados pela 
Secretaria;  

 Buscar formação continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e 
investigativa;  

 Cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação vigente.  

 Cumprir Hora – atividade no âmbito da unidade escolar;  

 Manter a cota mínima de produção científica, que será estabelecida por meio de ato 
administrativo;  

 

Passa-se a ler: 

Cargo:  Professor  

Requisitos  Ensino Superior (Pedagogia) 

Atribuições do cargo 
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 Participar da formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos do Sistema Público 
de Educação municipal;  

 Participar da elaboração dos planos, programas e projetos educacionais no âmbito 
específico de sua atuação;  

 Participar da elaboração do Plano Político Pedagógico;  

 Desenvolver a regência efetiva;  

 Controlar e avaliar o rendimento escolar;  

 Executar tarefa de recuperação de alunos;  

 Participar de reuniões de trabalho com a escola e comunidade em geral;  

 Desenvolver pesquisa educacional;  

 Participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade;  

 Comprometer-se com os prazos de entrega de documentação escolar determinados pela 
Secretaria;  

 Buscar formação continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e 
investigativa;  

 Cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação vigente.  

 Manter a cota mínima de produção científica, que será estabelecida por meio de ato 
administrativo;  

 

Onde se lia: 

Cargo:  Professor  

Requisitos  Ensino Superior com Licenciatura Plena + Pertencer à Etnia Bakairi 

Atribuições do cargo 

 Participar da formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos do Sistema Público 
de Educação municipal;  

 Participar da elaboração dos planos, programas e projetos educacionais no âmbito 
específico de sua atuação;  

 Participar da elaboração do Plano Político Pedagógico;  

 Desenvolver a regência efetiva;  

 Controlar e avaliar o rendimento escolar;  

 Executar tarefa de recuperação de alunos;  

 Participar de reuniões de trabalho com a escola e comunidade em geral;  

 Desenvolver pesquisa educacional;  

 Participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade;  

 Comprometer-se com os prazos de entrega de documentação escolar determinados pela 
Secretaria;  

 Buscar formação continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e 
investigativa;  

 Cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação vigente.  

 Cumprir Hora – atividade no âmbito da unidade escolar;  
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 Manter a cota mínima de produção científica, que será estabelecida por meio de ato 
administrativo;  

 

Passa-se a ler: 

Cargo:  Professor  

Requisitos  Ensino Superior com Licenciatura Plena + Pertencer à Etnia Bakairi 

Atribuições do cargo 

 Participar da formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos do Sistema Público 
de Educação municipal;  

 Participar da elaboração dos planos, programas e projetos educacionais no âmbito 
específico de sua atuação;  

 Participar da elaboração do Plano Político Pedagógico;  

 Desenvolver a regência efetiva;  

 Controlar e avaliar o rendimento escolar;  

 Executar tarefa de recuperação de alunos;  

 Participar de reuniões de trabalho com a escola e comunidade em geral;  

 Desenvolver pesquisa educacional;  

 Participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade;  

 Comprometer-se com os prazos de entrega de documentação escolar determinados pela 
Secretaria;  

 Buscar formação continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e 
investigativa;  

 Cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação vigente.  

 Manter a cota mínima de produção científica, que será estabelecida por meio de ato 
administrativo;  

 

 

 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Nobres/MT, 22 de novembro de 2018. 

 

 

___________________________________ 

Leocir Hanel 

Prefeito Municipal 
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