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01 de abril de 2021 

 

 

SOLICITAÇÃO DE ADENDO AO EDITAL 

 

A Comissão do Concurso Público, vem respeitosamente, requerer 

que se proceda a alteração do edital para constar na habilitação: “portador de 

diploma de licenciatura plena ou bacharel em Educação Física e registro no 

CREF e titulação na área esportiva, experiência de atuação na área escolhida”. 

1) No quadro de vagas Professor - educação física - DME - 

Futsal 

habilitação: Portador de diploma de licenciatura plena ou 

bacharel em educação física e registro no CREF e titulação na área 

esportiva, experiência de atuação na área escolhida. 

2) Alteração na descrição dos cargos, dos professores 

Professor - educação fisica - DME - Futsal 

habilitação: Portador de diploma de licenciatura plena ou 

bacharel em educação física e registro no CREF e titulação na área 

esportiva, experiência de atuação na área escolhida. 

Atribuições do Cargo: 

Aplicação de exercícios de verificação do tono respiratório e 

muscular; aplicação de testes de avaliação física; aplicação das 

técnicas específicas de futebol, atletismo, basquete, voleibol e outras 

atividades esportivas; desenvolver e coordenar práticas esportivas 

específicas, vistas ao bom desempenho dos mesmos em competições; 

colaborar com a organização do local de trabalho; elaborar e cumprir 

plano de trabalho; cumprir o horário de trabalho; buscar dentro do 

exercício de sua função aperfeiçoamento e estudo constante; 
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relacionar-se com ética aos colegas, servidores, alunos, pais e a 

comunidade em geral; construir um processo de participação nos 

coletivos priorizando decisões coletivas e não individuais; zelar pela 

permanência de todos os alunos nas escolinhas evitando a evasão; 

realizar avaliações do seu trabalho; promover experiências 

diversificadas para atender as diferenças individuais sem discriminar as 

minorias étnicas, religiosas de gênero, de classe; estar atento às 

dificuldades que os alunos encontram, auxiliando-os; Executar outras 

atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo Diretório 

Municipal de Esportes; participar das atividades planejadas pela 

Secretaria Municipal de Educação mesmo que no exercício do cargo 

exigir a prestação de serviço à noite, sábados, domingos e feriados. 

3) Professor - educação fisica - DME – Vôlei 

habilitação: Portador de diploma de licenciatura plena ou 

bacharel em educação física e registro no CREF e titulação na área 

esportiva, experiência de atuação na área escolhida. 

4) Professor - educação fisica - DME - Futebol de Campo - 

alteração de 40 para 20hrs 

habilitação: Portador de diploma de licenciatura plena ou 

bacharel em educação física e registro no CREF e titulação na área 

esportiva, experiência de atuação na área escolhida. 

5) valor da inscrição para cargo de nível superior esta 100 

(cento e cinquenta reais) alterar  100,00 (cem reais) 

 

Atenciosamente  

 

Comissão do Concurso Público 
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