ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ATALANTA

ERRATA Nº 001 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2013

TARCÍSIO POLASTRI, Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
torna público para conhecimento dos interessados que o Edital de Concurso Público n.º 001/2013, sofreu as
seguintes alterações:
1 – No Anexo I - CARGOS, onde se lê:
Professor de
Educação Física

01

40h

1.880,02

Formação em curso superior de
graduação, de licenciatura plena, na
área específica.

Escrita e
Títulos

1.880,02

Formação em curso superior de
graduação, de licenciatura plena, na
área específica, com registro no
Órgão Fiscalizador do exercício
profissional.

Escrita e
Títulos

Leia-se:
Professor de
Educação Física

01

40h

2 – No Anexo VIII – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES E HABILITAÇÃO MÍNIMA DOS

CARGOS, onde se lê:
CARGO:

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES

-

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem;
Participar do processo de planejamento das atividades da escola;
Elaborar programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes do ensino;
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola;
Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino;
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar nos prazos estabelecidos;
Estabelecer formas alternativas de recuperação para os alunos que apresentarem o menor rendimento;
Atualizar-se em sua área de conhecimento;
Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação
educacional;
Zelar pela aprendizagem do aluno;
Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino;
Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselhos de classe;
Levantar, interpretar e formar dados relativos a realidade de sua(s) classe(s);
Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão superior competente;
Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento;
Participar da elaboração do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola;
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- Zelar pela disciplina e pelo material docente;
- Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores
hierárquicos.
HABILITAÇÃO MÍNIMA:

Portador de Certificado de Conclusão de Curso Superior de Educação Física.

Leia-se:
CARGO:

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES

-

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem;
Participar do processo de planejamento das atividades da escola;
Elaborar programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional às diretrizes do ensino;
Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola;
Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino;
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar nos prazos estabelecidos;
Estabelecer formas alternativas de recuperação para os alunos que apresentarem o menor rendimento;
Atualizar-se em sua área de conhecimento;
Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação
educacional;
- Zelar pela aprendizagem do aluno;
- Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino;
- Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselhos de classe;
- Levantar, interpretar e formar dados relativos a realidade de sua(s) classe(s);
- Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão superior competente;
- Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento;
- Participar da elaboração do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola;
- Zelar pela disciplina e pelo material docente;
- Executar outras atividades correlatas ou complementares, inerentes à função e/ou determinadas pelos superiores
hierárquicos.
HABILITAÇÃO MÍNIMA:

Portador de Certificado de Conclusão de Curso Superior de Educação Física,
com registro no Órgão Fiscalizador do exercício profissional.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar desconhecimento, a
Errata nº 001 ao Edital de Concurso Público nº 001/2013, será publicada no mural da Prefeitura Municipal de
Atalanta, anexo ao Edital de Concurso Público e no site oficial do município: www.atalanta.sc.gov.br, dando ciência
a todos os candidatos inscritos ao Concurso Público nº 001/2013.
Atalanta (SC), 14 de novembro de 2013.
TARCÍSIO POLASTRI
Prefeito Municipal
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