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ERRATA Nº 01  

O Prefeito do Município de Crisólita, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições, torna pública a Errata Nº 01 do Edital CP Nº 001/2020, conforme a seguir:  
 
Art.1°- Retifica-se no introito, onde está escrito “Lei 250/2014 de Abril de 2014 e 
303/2019 de 05 de Junho de 2019”.  
 
Art.2°- Exclui -se, no Anexo I e III, no cargo de Cuidador Social e Agente Comunitário: 
Exclusão dos cargos. 
 
Art. 3º - Retifica-se no Anexo III cargo nº08 – Cuidador Infantil no quesito escolaridade 
com a seguinte redação:  
Ensino Modalidade Normal Superior 
 

Art.4°- Retifica-se, no Anexo I e III cargo de nº26 Psicólogo Social, que passa a ter a 

seguinte redação: 
PSICÓLOGO: Compreender os empregos que se destinam a aplicar conhecimentos no 
campo da psicologia para o planejamento e execução de atividades nas areas clínica, 
educacional e do trabalho. 
 
Art.5°- Retifica-se, no Anexo I cargo de nº33 Supervisor Pedagógico que passa ter a 
seguinte redação: 
Orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas atividades; profissionais, através 
de assessoria técnico-pedagógica; colaborar na elaboração de grades curriculares 
adaptação de programas organização de calendário escolar; elaborar, avaliar e salvar e 
selecionar material didático a ser utilizado nas unidades escolares; avaliar o trabalho 
pedagógico das unidades educacionais, a fim de propor soluções que visem tornar o 
ensino mais eficiente; orientar e supervisionar a aplicação de métodos técnicas e 
procedimentos didáticos, bem como a execução de planos e programas estabelecidos; 
elaborar programas de habilitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de 
ensino e, uma vez aprovados, orientar, coordenar e controlar sua implantação; participar 
de reuniões com pais, professores e demais profissionais do ensino; colaborar na busca 
e seleção de materiais didáticos indispensáveis a realização dos planos de ensino, 
juntamente com a direção das escolas; promover conferências, debates e sessões sobre 
termas pedagógicos, visando o aperfeiçoamento e reformulação das técnicas aplicadas; 
avaliar o processo ensino-aprendizagem, examinando relatórios  ou participando de 
conselhos de classe para aferir a eficácia dos métodos de ensino empregados e 
providenciar as reformulações adequadas; orientar  e  aconselhar   os  educandos,  
individualmente ou em grupo, tendo em vista o desenvolvimento integral e harmônico de 
sua personalidade; participar do processo de composição, caracterização  e 
acompanhamento das classes, buscando o desenvolvimento do currículo adequado as 
necessidades e as possibilidades do educando. participar do processo de avaliação e 
recuperação dos alunos; elaborar, orientar a aplicação ou aplicar testes e questionários; 
promover a integração escola - família - comunidade, organizando reuniões com pais, 
professores e demais profissionais do ensino; proceder a avaliação e ao diagnóstico da 
criança, valendo-se de jogos, exercícios pedagógicos, conversas informais e outros 
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recursos  específicos a fim de descobrir potencialidade e detectar áreas defasadas do 
aluno para definir e desenvolver o atendimento adequado; participar das atividades 
administrativas de controle e de apoio referente a sua área de atuação; participar 
efetivamente das atividades que objetivem a qualificação e o constante aperfeiçoamento 
dos profissionais de ensino. 
 
Art. 6°- Retifica-se, no Anexo I e III, no cargo de Telefonista: 
Excluir o cargo de telefonista.” 
  
Art. 7º - Retifica-se, no Anexo III, no cargo nº19 Nutricionista NASF, o requisito / 
escolaridade que passa a ter a seguinte redação: 
 

 “3º grau completo com registro no Conselho de Classe – Conforme lei nº 303”. 
 

Art. 8°- Retifica-se, no Anexo III, no cargo nº20 Odontólogo, o requisito / escolaridade 
que passa a ter a seguinte redação:  
 
Nível superior e registro no conselho respectivo. 
 
Art. 9°- Retifica-se, no Anexo III, no cargo nº26 Psicólogo Social o requisito / 
escolaridade que passa a ter a seguinte redação:  
 
Psicólogo - “3º Grau Completo com registro no conselho de classe”. 
 
Art. 10°- Retifica-se, no Anexo III, no cargo nº27 Profissional de Educação Física NASF, 
o requisito / escolaridade que passa a ter a seguinte redação:  
 
“Nível superior e Registro no Conselho de Classe”. 
 
Art. 11°- Retifica-se, no Anexo III, no cargo nº29 Professor de Educação Básica PEB-I, o 
requisito / escolaridade que passa a ter a seguinte redação: 
 
 “Habilitação especifica obtida em ensino superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, na modalidade normal superior ou pedagogia.” 
 
Art. 12°- Retifica-se, no Anexo III, no cargo nº30 Professor de Educação Básica PEB-II 
Língua Portuguesa, o requisito / escolaridade que passa a ter a seguinte redação:  
 
“Nivel superior com licenciatura plena na area especifica.” 
 
Art. 13°- Retifica-se, no Anexo III, no cargo nº31 nº30 Professor de Educação Básica 
PEB-II História, o requisito / escolaridade que passa a ter a seguinte redação:  
 
“Nivel superior com licenciatura plena na area especifica.” 
 



 
 

3 
 

Art. 14°- Retifica-se, no Anexo III, no cargo nº33 Supervisor Pedagógico , o requisito/ 
escolaridade que passa a ter a seguinte redação:  
 
“Nivel superior com licenciatura plena – pedagogia com ênfase em supervisão 
pedagogica.” 
 
Art. 15º - Retifica-se no Edital anexo III o cargo nº 17 – Motorista com a seguinte 
redação:  
MOTORISTA CNH “B”. 
 
Art. 16º - Inclui-se no Edital nos anexos I, II e III o cargo nº 38 – MOTORISTA CNH “D”. 
 
Art. 17º - Retifica-se o Anexo III cargo nº 37 – Auxiliar de Saúde Bucal com a seguinte 
redação:  
Técnico em Saúde Bucal.  
 
Art. 18º - Retifica-se o Anexo III cargo nº 37 – Auxiliar de Saúde Bucal no quesito 
escolaridade com a seguinte redação:  
Curso Técnico em Saúde Bucal em nível de Ensino Médio e registro profissional. 
 

Art. 19º - Continuam em vigor os demais itens do Edital que não tenham sido alterados 
por esta Errata. 
 
 
 
 
 

Crisólita/MG, 19 de Fevereiro de 2020. 
 

Aderlande Moreira Vilela 

Prefeito Municipal  


