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ERRATA Nº 01 

O Prefeito do Município de Rio Vermelho/MG torna pública a Errata Nº 01, do Edital CP Nº 001/2019, conforme a seguir:  
 
Art.1°- Retifica-se o item 3.2 do Edital com a seguinte redação:  
 
De 8:15h às 11:45h e de 13:15 às 16:30h – Segundo piso.  
 
 
Art.2°- Retifica-se o item 2.10 do Edital, com a seguinte redação:  
 
2.10 O médico do trabalho examinador poderá solicitar exames e testes complementares que julgar necessário para conclusão do 
seu parecer. 
 
Art.3°- Retifica-se o item 3.15 do Edital, com a seguinte redação: 
 
3.15- Da não homologação das inscrições caberá recurso à SEAP, a contar da data da divulgação conforme Cronograma, no prazo de 
03 (três) dias úteis, a ser entregue à Praça Nossa Senhora Pena, 380 - Centro, Rio Vermelho - MG, 39170-000 de 8:00h às 11:00h 
dirigido à Comissão Supervisora ou enviado preferencialmente através de formulário eletrônico ou via Correios diretamente à 
Seap, com cópia do boleto bancário quitado: www.seapconcursos.listaediais.com.br 
 
Art.4°- Retifica-se, o item 6.7 do Edital com a seguinte redação:   
 
6.7- Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos das provas 
inerentes as funções, especificadas no ANEXO III deste Edital 
 
Art.5°- Retifica-se, no “Anexo I - Das atribuições dos cargos” nº 06 – PROFESSOR DE EDUCAÇAO BASICA NIVEL II - 
EDUCAÇÃO FÍSICA  do Edital com a seguinte redação: 
 
Ministrar aulas de matérias de disciplinas específicas, conforme formação  do sexto ao nono ano do ensino fundamental, visando a 
alfabetização de alunos. Planejar e ministrar aulas de atividades de classes, observando os programas oficiais de ensino. Participar 
de reuniões pedagógicas e administrativas a fim de discutir e solucionar os problemas surgidos na escola. Realizar trabalhos 
extraclasses vinculados com o planejamento de suas atividades docentes, participação em reuniões e promoções do 
estabelecimento de ensino. Manter atualizado os registros de frequência e avaliação dos alunos de sua classe. Promover 
festividades e comemorações cívicas. Incrementar o convívio social do aluno. Orientar o aluno sobre métodos básicos de higiene e 
saúde. Despertar no aluno a sua capacidade criativa. Incentivar as potencialidades de cada aluno de forma individual e coletiva. 
Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 
 
Art.6°- Retifica-se, no “Anexo I - Das atribuições dos cargos” - nº 10 – MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR – 
(HABILITAÇÃO CATEGORIA D) – BAIRRO PEDRA MENINA  do Edital, com a seguinte redação: 
 
Realizar transporte de alunos; Manter o ônibus sempre limpo. Verificar sempre a documentação mantendo a sua e do carro em dia; 
Comunicar sempre que houver algum problema com o veiculo; Verificar óleo/ combustível; cuidar da manutenção do veiculo e fazer-
lhe pequenos reparos; desempenhar tarefas afins. Dirigir ônibus, dentro ou fora do perímetro urbano e suburbano; transpor alunos 
e/ou servidores do Município. E ainda: Possuir carteira de habilitação D, não ter sofrido penalidades (certificado de antecedentes 
criminais), possuir certificado de veículos de transporte escolar/ coletivo de passageiros (Resolução CONTRAN). 
. 
 
Art.7°- Retifica-se, no “Anexo I - Das atribuições dos cargos” nº 13 – Especialista em Educação Básica – EBB – Nível I Grau A  do 
Edital com a seguinte redação: 
 
Exercer em unidade escolar á supervisão do processo didático como elemento articulador no planejamento, no acompanhamento, no 
controle e na avaliação das atividades pedagógicas, conforme o plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da unidade 
escolar; atuar como elemento articulados das relações interpessoais internas e externas da escola que envolvam os profissionais, os 
alunos e seus pais e a comunidde; planejar, executar e coordenar cursos, atividades e programas internos de capacitação 
profissional e treinamento em serviço; participar da elaboração do calendário escolar; participar das atividades do Conselho de 
Classe ou coordená-las, exercer, em trabalho individual ou em grupo, a orientação, o aconselhamento e o encaminhamento de 
alunos em sua formação geral e na sondagem de suas aptidões específicas; atuar como elemento articulador das relações internas 
na escola e externas com as famílias dos alunos, comunidade e entidades de apoio psicopedagógicos e como ordenador das 
influências que incidam sobre a formação do educando; exercer atividades de apoio à docência; exercer outras atividades 
integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola, previstas no regulamento desta lei e no regimento 
escolar. 
 
Art.8°- Inclui-se no “Anexo I – das atribuições dos cargos” - nº14 - PSICÓLOGO, a seguinte redação:  
 
Ajudar o educador a refletir sobre sua infância, para melhor compreender a infância de seus alunos; Contribuir para que o educador 
infantil possa rever sua identidade enquanto profissional, encontrando um sentido cada ma s significativo par seu fazer pedagógico; 
Auxiliar o educador no convívio das relações grupais; - nas relações de equipe e na construção da turma enquanto grupo; Ajudar o 
educador a refletir sobre sua família para melhor compreender a dinâmica familiar de seus alunos e novo perfil familiar ; Ajudar o 
educador a refletir e conhecer sobre o desenvolvimento humano e os processos ensino/aprendizagem com base nos fundamentos 
teóricos que sustentam sua prática, possibilitando que ele possa compreender e encaminhar, com clareza, o percurso de 
escolarização de seus alunos evitando os excessivos encaminhamentos a sessões psicopedagógicas. desenvolver trabalhos de 
Orientação Vocacional e Profissional com os alunos; desenvolver ações preventivas junto com o corpo docente no que se refere à 
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uso de drogas; desenvolver ações esclarecedoras junto com o corpo docente para os alunos sobre sexualidade, ética, agressividade; 
desenvolver ações esclarecedoras junto com o corpo docente para as famílias sobe desenvolvimento humano, prevenção de uso de 
drogas, sexualidade, agressividade, ética; desenvolver ações esclarecedoras junto com o corpo docente para as famílias sobre o 
desenvolvimento acadêmico dos alunos; desenvolver ações esclarecedoras junto com o corpo docente para famílias e alunos sobre 
a metodologia e os objetivos da escola; participar com toda equipe da escola da construção de seu projeto político pedagógico; 
desenvolver trabalho de relações grupais para que a equipe da escola possa cada dia melhorar suas relações interpessoais. 
 
 
Art.9°- Retifica-se, nos Anexos I e III a escolaridade do Cargo” nº 24 - Educador Físico, com a seguinte redação: 
 
Ensino Superior Completo em Bacharelado em Educação Física e Registro no Conselho de Classe competente. 
 
- Reger salas de aula em atividades de educação física, desportivas e de lazer; atuar no ensino esportivo e atividade de lazer para 
criança, adolescentes e adultos; divulgar atividades esportivas e de lazer; reger atividades esportivas e de lazer; atuar na área de 
ensino e prática esportiva; elaborar programas e plano de trabalho, controle e avaliação de rendimento; organizar e acompanhar 
turmas de competições e excursões  ainda que fora do Município; manter disciplina; organizar e participar de reuniões; colaborar na 
conservação da ordem do ambiente de trabalho; desempenhar tarefas afins. 
 
Art.10°- Inclui-se no “Anexo I – das atribuições dos cargos” -  nº 06 -  Educador Físico, a seguinte redação: 
Reger salas de aula em atividades de educação física, desportivas e de lazer; atuar no ensino esportivo e atividade de lazer para 
criança, adolescentes e adultos; divulgar atividades esportivas e de lazer; reger atividades esportivas e de lazer; atuar na área de 
ensino e prática esportiva; elaborar programas e plano de trabalho, controle e avaliação de rendimento; organizar e acompanhar 
turmas de competições e excursões  ainda que fora do Município; manter disciplina; organizar e participar de reuniões; colaborar na 
conservação da ordem do ambiente de trabalho; desempenhar tarefas afins. 
 
Art.11°- Inclui-se no “Anexo I – das atribuições dos cargos” - nº17 -  Agente Administrativo, a seguinte redação: 

 Executar atividades de apoio administrativo operacional, especialmente: trabalhos de conferência de documentos, arquivos de 
papéis; anotar dados; serviços de digitação e escrituração. Consulta de fichário e documentos. 
 
Art.12°- Inclui-se no “Anexo I – das atribuições dos cargos”,  nº25 -  Enfermeiro-Bairro Pedra Menina, a seguinte redação: 
Realizar transporte de pacientes conforme solicitado pela Secretaria de Saúde. 
 
 
Art.13°- Retifica-se, no “Anexo I - Das atribuições dos cargos” -  nº 35 – Psicólogo CRAS do Edital, com a seguinte redação: 
PSICÓLOGO CAPS.  
 
Art.14º Inclui-se no “Anexo I – das atribuições dos cargos” nº37 Técnico em Enfermagem, a seguinte redação: 

Participar das atividades de assistência  básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na USF e, 
quando indicado ou necessário, no domicilio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.). Realizar ações de 
educação em saúde a grupos específicos e as famílias em situações de risco, conforme planejamento da equipe. Participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento USF. Realizar curativos diversos. Preparar pacientes para 
exames e auxiliar médicos e enfermeiros. Aplicar injeções. Tomar o pulso e a temperatura, medir pressão arterial. Ministrar 
medicamentos e alimentos aos enfermos, de acordo com a pressão medica e observar as reações dos pacientes após as 
medicações. Anotar em impressões próprias e boletins médicos os resultados dos exames e os medicamentos ministrados, 
comunicando aos médicos e enfermeiros as alterações surgidas e observações pessoais. Auxiliar na preparação de salas de 
intervenções cirúrgicas e cuidar da esterilização do material dos instrumentos a serem utilizados nesses trabalhos e nos de 
enfermagem. Executar tarefas de enfermagem dentro das normas: vacinação, curativo, esterilização, atendimento de urgência. 
Participar de trabalhos educativos com a comunidade. Participar de grupos terapêuticos com a equipe de saúde. Atender a 
população com disponibilidade, envolvimento e empenho para resolução de problemas. Prestar primeiros atendimentos ate que se 
comunique o medico. Desempenhar tarefas afins. Realizar transporte de paciente conforme solicitado pela Secretaria de Saúde. 
 
Art.15º- Inclui-se no “Anexo II – do programa de provas” dos Cargos nº37- Técnico em Enfermagem e nº38 – Técnico em 
Enfermagem – USB – Bairro Pedra Menina, a seguinte redação:  
 
Porto Alegre: AMGH, 2011; Código de Ética de Enfermagem – RESOLUÇÃO COFEN N° 556/2017; SCEMONS, D.; ELSTON, D. 
Nurse to Nurse: Cuidados com Feridas em Enfermagem. Porto Alegre: AMGH, 2011. 
 
Art.16° - Retifica-se no  “Anexo III’ da escolaridade do Cargo nº18 - Nutricionista , com a seguinte redação: 
 
Ensino Superior Completo e Registro no Conselho de Classe competente. 
 
Art. 17° – Retifica-se, no “Anexo III” a escolaridade do Cargo nº24 - Educador Físico, com a seguinte redação: 
 
Ensino Superior Completo em Bacharelado em Educação Física e Registro no Conselho de Classe competente. 
 
Art. 18° - Retifica-se, no “Anexo III’, o valor do vencimento do Cargo nº 28 - Fiscal Sanitário com a seguinte redação: 
R$ 1.843,00. 
. 
 
Art. 19° - Exclui-se do “Anexo I - das atribuições dos cargos” a vaga de Auxiliar de Velório, bem como as atribuições. 
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Art. 20º –  Retifica-se no Anexo III o “Requisito/Escolaridade” dos seguintes cargos: nº 02- Professor de Língua Portuguesa; nº 03 

- Professor de Matemática; nº 04 - Professor de História; nº 05 - Professor de Ciências; nº 06 - Professor de Educação Física; 

nº - 07 Professor de Artes; nº 09 Professor de Inglês com as seguintes redações: 

§ 1º - Cargo 02: Diploma devidamente registrado de curso superior legalmente reconhecido de Licenciatura plena em Língua 

Portuguesa, expedido por instituição de ensino superior credenciada; ou diploma devidamente registrado de curso superior 

legalmente reconhecido de Bacharelado ou tecnólogo com habilitação especifica em Língua Portuguesa, acrescido de programa 

especial de formação pedagógica de docentes, expedido por instituição de ensino superior credenciada. 

§ 2º - Cargo 03: Diploma devidamente registrado de curso superior legalmente reconhecido de Licenciatura plena em Matemática, 

expedido por instituição de ensino superior credenciada; ou diploma devidamente registrado de curso superior legalmente 

reconhecido de Bacharelado ou tecnólogo com habilitação especifica em Matemática, acrescido de programa especial de formação 

pedagógica de docentes, expedido por instituição de ensino superior credenciada. 

§ 3º - Cargo 04: Diploma devidamente registrado de curso superior legalmente reconhecido de Licenciatura Plena em História, 

expedido por instituição de ensino superior credenciada; ou Diploma devidamente registrado de curso superior legalmente 

reconhecido de Bacharelado ou Tecnólogo, com habilitação especifica em História, acrescido de Programa Especial de Formação 

Pedagógica de Docentes, expedido por instituição de ensino superior credenciada. 

§ 4º - Cargo 05: Diploma devidamente  registrado de curso superior legalmente reconhecido  de Licenciatura Plena em Ciências 

Biológicas, expedido  instituição de ensino superior credenciada; ou diploma devidamente registrado de curso superior  legalmente  

reconhecido  de  Bacharelado   ou  Tecnólogo,  com  habilitação   especifica  em Ciências Biológicas, acrescido de Programa 

Especial de Formação Pedagógica de Docentes, expedidos por instituição de ensino superior credenciada. 

§ 5º - Cargo 06: Diploma devidamente registrado de curso superior legalmente reconhecido de Licenciatura Plena Educação Física, 

expedido por instituição de ensino superior credenciada; ou diploma devidamente registrado de curso superior legalmente 

reconhecido de Bacharelado ou Tecnólogo com  habilitação específica em Educação Física, acrescido de Programa Especial de 

Formação Pedagógica de docentes expedidos por instituição de ensino superior credenciada. 

§ 6º - Cargo 07: Diploma devidamente registrado de curso superior legalmente reconhecido de licenciatura plena em Arte/Educação 

Artística, incluindo as diversas linguagens artísticas, /Educação Artística, expedido por instituição de ensino superior credenciada; 

ou diploma devidamente registrado de curso superior legalmente reconhecido de Bacharelado ou tecnólogo com habilitação 

especifica em arte diversas linguagens artísticas, acrescido de programa especial de formação pedagógica de docentes, expedido 

por instituição de ensino superior credenciada. 

§ 7º - Cargo 09: Diploma devidamente registrado de curso superior legalmente reconhecido de licenciatura plena em Língua 

Estrangeira Moderna – Inglês expedido por instituição de ensino superior credenciada; ou diploma devidamente registrado de curso 

superior legalmente reconhecido de Bacharelado ou tecnólogo com habilitação especifica em Língua Estrangeira Moderna - Inglês, 

acrescido dr. Programa Especial de Formação pedagógica de docentes, expedido por instituição de ensino superior credenciada. 

Art. 21º - Retifica-se, no Anexo III – “Requisito/Escolaridade” do cargo   nº12 – Nutricionista, com a seguinte redação: 

Habilitação em Nutrição com inscrição no conselho de classe competente. 

Art. 22º - Retifica-se, no Anexo III  “Requisito/Escolaridade” do cargo nº14 – Psicólogo, com a seguinte redação: 

Ensino superior Completo em Psicologia com inscrição no conselho de classe competente. 

Art. 23º - Retifica-se no Anexo III  as taxas  de inscrições cujos valores de R$50,00( Cinquenta Reais); R$60,00(Sessenta Reais); 
R$70,00(Setenta Reais) e R$120,00(Cento e Vinte Reais) passam a ser:  R$60,00(Sessenta Reais); R$80,00(Oitenta Reais) e 
R$100,00(Cem Reais). 
 
Art. 24º - Retifica-se, no Anexo III o total de vagas para 95(Noventa e Cinco). 
 
Art. 25º - Retifica-se, no Anexo III o valor do vencimento dos Cargos nº 40 - Operador de Patrol  e nº 41 - Operador de 

Retroescavadeira para R$1065,00. 

Art. 26º - Continuam em vigor os demais itens do Edital que não tenham sido alterados por esta Errata. 
 

 
Rio Vermelho/MG, 13 de Janeiro de 2020. 

 
Ildemar Vicente de Faria 

Prefeito Municipal 


