PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001/2021
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA, neste ato representada pelo Gestor
Municipal, decreto N°019/2021,

RESOLVE tornar pública a seguinte retificação no Edital nº 001/2021:
- RETIFICAR no item 3.3 – Os quantitativos de vagas de ampla concorrência
e pessoa com deficiência, de reserva técnica, descrição sumária da função,
perfil para investidura na função, carga horária e vencimento - Letra A,
Quadro I, do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2021, nas partes
relativas aos requisitos e a remuneração dos cargos: Professor de dança e
Professor de Karatê / Artes Marciais, conforme a seguir:

Onde se lê:
QUADRO I
Cargo

Atribuições

Vagas
AC

Vagas
PCD

Cadastro
Reserva

Requisitos

Carga
Horária

Remuneração
Bruta (R$)

Professor de
dança

Elaborar planos de
trabalho específicos aos
grupos ou turmas de
atendimento;
Desenvolver atividades
de conscientização
corporal através de
aulas de dança, vídeos,
estudos e estilos de
dança, articulação de
trabalhos cooperativos,
improvisação,
criatividade, brinquedos
cantados,
desenvolvimento de
coreografias educativas;
Assumir uma postura
ética e respeitosa com
os estudantes, pais e
profissionais da
educação;

01

00

01

Ensino
Médio
completo

20h
semanais

R$ 1.200,00

Zelar pela
aprendizagem dos
estudantes.
Professor de
Karatê /
Artes
marciais

Ministrar aulas teóricas
de Artes Marciais,
conforme orientação e
conteúdo previamente
distribuído;
Observar a correta
aplicação dos
exercícios;
Executar o trabalho
diário de forma a
vivenciar um clima de
respeito mútuo e de
relações que conduzam
à aprendizagem;
Treinar e auxiliar
equipes do Município
em eventos de
competições locais,
regionais e estaduais;
Zelar do ambiente de
trabalho.

02

00

01

Ensino
Médio
completo

20h
semanais

R$ 1.100,00

Leia-se:
QUADRO I
Cargo

Atribuições

Vagas
AC

Vagas
PCD

Cadastro
Reserva

Requisitos

Carga
Horária

Remuneração
Bruta (R$)

Professor de
dança

Elaborar planos de
trabalho específicos aos
grupos ou turmas de
atendimento;
Desenvolver atividades
de conscientização
corporal através de
aulas de dança, vídeos,
estudos e estilos de
dança, articulação de
trabalhos cooperativos,
improvisação,
criatividade, brinquedos
cantados,
desenvolvimento de
coreografias educativas;
Assumir uma postura
ética e respeitosa com
os estudantes, pais e

01

00

01

Ensino
Superior
Completo
(EducaçãoFísica)

20h
semanais

R$ 1.443,12

profissionais da
educação;
Zelar pela
aprendizagem dos
estudantes.
Professor de
Karatê /
Artes
marciais

Ministrar aulas teóricas
de Artes Marciais,
conforme orientação e
conteúdo previamente
distribuído;
Observar a correta
aplicação dos
exercícios;
Executar o trabalho
diário de forma a
vivenciar um clima de
respeito mútuo e de
relações que conduzam
à aprendizagem;
Treinar e auxiliar
equipes do Município
em eventos de
competições locais,
regionais e estaduais;
Zelar do ambiente de
trabalho.

02

00

01

Ensino
Superior
Completo
(EducaçãoFísica)

20h
semanais

R$ 1.443,12

- RETIFICAR no item 3.3 – Os quantitativos de vagas de ampla concorrência
e pessoa com deficiência, de reserva técnica, descrição sumária da função,
perfil para investidura na função, carga horária e vencimento - Letra A,
Quadro I, do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2021, na parte relativa
aos requisitos do cargo: Auxiliar de Esporte, conforme a seguir:
Onde se lê:
QUADRO I
Cargo

Atribuições

Vagas
AC

Vagas
PCD

Cadastro
Reserva

Requisitos

Carga
Horária

Remuneração
Bruta (R$)

Auxiliar de
esporte

Orientar a
aprendizagem do aluno;
Promover a prática de
exercícios físicos em
geral, nos programas
educativos;
Treinar e auxiliar
equipes e escolas do
Município;
Organizar a participação
do Município em
eventos esportivos

02

00

01

Ensino
Médio
completo

20h
semanais

R$ 1.100,00

locais, regionais e
estaduais;
Zelar do ambiente de
trabalho.

Leia-se:
QUADRO I
Cargo

Atribuições

Vagas
AC

Vagas
PCD

Cadastro
Reserva

Requisitos

Carga
Horária

Remuneração
Bruta (R$)

Auxiliar de
esporte

Orientar a
aprendizagem do aluno;
Promover a prática de
exercícios físicos em
geral, nos programas
educativos;
Treinar e auxiliar
equipes e escolas do
Município;
Organizar a participação
do Município em
eventos esportivos
locais, regionais e
estaduais;
Zelar do ambiente de
trabalho.

02

00

01

Ensino
Superior
Completo
(EducaçãoFísica)

20h
semanais

R$ 1.100,00

- RETIFICAR no item 3.3 – Os quantitativos de vagas de ampla concorrência
e pessoa com deficiência, de reserva técnica, descrição sumária da função,
perfil para investidura na função, carga horária e vencimento - Letra B,
Quadro II, do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2021, na parte relativa
a remuneração dos cargos: Agente de Combate a Endemias e Agente Comunitário
de Saúde, conforme a seguir:
Onde se lê:

QUADRO II
Cargo

Atribuições

Vagas
AC

Vagas
PCD

Cadastro
Reserva

Requisitos

Carga
Horária

Agente de
Combate a
Endemias

Vistoriar residências,
depósitos, terrenos
baldios e
estabelecimentos

01

00

01

Ensino
médio
completo

40h
semanais

Remuneração
Bruta (R$)
(Valor
acrescido 20%
de
insalubridade)
1.500,00

Agente
Comunitário de
Saúde

comerciais para
buscar/monitorar
focos endêmicos.
Inspeção cuidadosa
de caixas d'água,
calhas e telhados.
Desenvolver
atividades de
prevenção de
doenças e promoção
da saúde, por meio
de ações educativas
em saúde realizada
em domicílios ou
junto às
coletividades.

01

00

01

Ensino
médio
completo

40h
semanais

1500,00

Remuneração
Bruta (R$)
(Valor
acrescido 20%
de
insalubridade)
1.550,00

Leia-se:

QUADRO II
Cargo

Atribuições

Vagas
AC

Vagas
PCD

Cadastro
Reserva

Requisitos

Carga
Horária

Agente de
Combate a
Endemias

Vistoriar residências,
depósitos, terrenos
baldios e
estabelecimentos
comerciais para
buscar/monitorar
focos endêmicos.
Inspeção cuidadosa
de caixas d'água,
calhas e telhados.
Desenvolver
atividades de
prevenção de
doenças e promoção
da saúde, por meio
de ações educativas
em saúde realizada
em domicílios ou
junto às
coletividades.

01

00

01

Ensino
médio
completo

40h
semanais

01

00

01

Ensino
médio
completo

40h
semanais

Agente
Comunitário de
Saúde

1550,00

Permanecendo inalterados os demais termos do item 3.3 - Letra A, Quadro
I e Letra B, Quadro II do Edital do Processo Seletivo Simplificado – Edital n°
001/2021.

RIALMA, aos 22 dias do mês de janeiro de 2021.

________________________________

OSMANO FAGUNDES DA COSTA
Gestor Municipal

