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CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2011 

 
 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
 
 

O Prefeito Municipal de Davinópolis, no uso de suas 
atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, a 1ª 
retificação do Edital de Concurso Público nº. 001/2011, em atendimento às 
exigências contidas no Despacho nº 3.359/2011, da Secretaria de Atos de 
Pessoal, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, de acordo com o 
especificado abaixo: 

 
1 – Fica retirado do concurso o cargo de Professor CT, constante do Anexo I, 
do edital, por se tratar de cargo transitório que será extinto com sua vacância. 
Além do mais, pela Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional (LDB), a 
partir de 2007 não poderia existir cargo de Professor sem exigência de curso 
superior, sendo assim para obedecer a Lei Federal e também pela extinção do 
cargo no âmbito municipal de Davinópolis, fica o mesmo retirado do Edital. 
 
2 – Fica alterado os quadros constantes do Anexo I, do edital, com relação ao 
cargo de Professor – Classe I e Professor de Educação Física – Classe Única, 
de acordo com o seguinte: 
 
Cargo PROFESSOR CLASSE I
Vagas 10 
Reserva Técnica 30 
PNE - 
Habilitação Mínima Curso superior em pedagogia ou normal superior 

para atuar em todas as fases do ensino 
fundamental. 

Carga Horária Semanal 30 horas 
Vencimento R$ 980,00 
Provas/questões/pontuação 
 

Português 20 Questões 100,00 pontos 

Específica 20 Questões 100,00 pontos 

Descrição Sumária 
Docência em todos os anos do ensino básico e entre outras, as seguintes: Participar da proposta 
pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; 
Zelar pela aprendizagem do aluno; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos 
de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas; Participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as 
atividades de articulações da escola com as famílias e a comunidade; Desincumbir-se das demais tarefas 
indispensáveis aos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem. Atividades de 
suporte pedagógico direto à docência na educação básica, voltadas para planejamento, administração, 
supervisão, orientação e inspeção escolar, incluindo entre outras, as Seguintes atribuições:
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 Coordenar a elaboração e execução de propostas pedagógicas da escola; Administrar o pessoal 
e os recursos materiais e financeiros da escola, objetivando atingir seus objetivos pedagógicos; Assegurar 
o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas; Velar pelo cumprimento do plano de trabalho 
de cada docente; Prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento; Promover a 
articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; 
Informar os pais responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de 
planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; Acompanhar o processo de desenvolvimento dos 
estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; Elaborar estudos, levantamentos qualitativos 
e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; Elaborar, 
acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e /ou 
rede de ensino e de escola, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal 
e de recursos materiais. Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo 
cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino 

 
 
Cargo PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Vagas 01 
Reserva Técnica 03 
PNE  
Habilitação Mínima Formação superior em Educação Física, com licenciatura para 

a atuação no ensino específico de sua especialidade 
Carga Horária Semanal 30 horas 
Vencimento R$ 980,00 
Provas/questões/pontuação 
 

Português 20 Questões 100,00 pontos 

Específica 20 Questões 100,00 pontos 

Descrição Sumária 
Docência em todos os anos do ensino básico e entre outras, as seguintes: 
Participar da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem do aluno; Estabelecer e implementar estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas; 
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; Colaborar com as atividades de articulações da escola com as famílias e a comunidade; 
Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis aos fins educacionais da escola e ao processo de 
ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, voltadas 
para planejamento, administração, supervisão, orientação e inspeção escolar, incluindo entre outras, as 
Seguintes atribuições: Coordenar a elaboração e execução de propostas pedagógicas da escola; 
Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, objetivando atingir seus objetivos 
pedagógicos; Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas; Velar pelo 
cumprimento do plano de trabalho de cada docente; Prover meios para recuperação dos alunos de menor 
rendimento; Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 
sociedade com a escola; Informar os pais responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, 
bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; Coordenar, no âmbito da escola, as 
atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; Acompanhar o processo de 
desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; Elaborar estudos, 
levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de 
ensino ou da escola; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento do sistema e /ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos pedagógicos, 
administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. Acompanhar e supervisionar o 
funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo 
padrão de qualidade de ensino 
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3 – Fica Retificado o cargo de Motorista - Categoria D (Saúde), em sua 
habilitação mínima de acordo com o Anexo abaixo: 
 

Cargo MOTORISTA – CATEGORIA D (SAÚDE) 
Vagas 04 
Reserva Técnica 12 
PNE - 
Habilitação Mínima Nível fundamental completo. - CNH “C” ou “D”, conforme exige o art. 143, do 

CTB (Lei Federal nº 9.503, 23.09.97). 
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 884,00 
Provas/Questões/Pontuação Português 20 Questões 100,00 pontos 

Matemática 
Específica 

10 Questões 
10 Questões 

100,00 pontos 

D
es

cr
iç

ão
 

S
u

m
ár

ia
 Dirigir veículos automotores de transporte de até dez (10) passageiros ou de cargas até 3,5 toneladas, 

ambulância, gabinetes odontológicos e reboques de pequeno porte; fazer abastecimento, limpeza, 
lubrificações; verificar sistemas de arrefecimento, elétrico, pressão de pneus. Executar pequenos 
reparos de emergência e cumprir ordens de serviços; outras tarefas para o bom desempenho de suas 
atividades ou a critério do seu chefe imediato. 

  
3.1 - O candidato já inscrito no cargo especificado no item 3, se não concordar 
com a retificação acima, poderá solicitar o cancelamento de sua inscrição, bem 
como o ressarcimento do valor pago, através do site 
www.ebraconconcursos.com.br , (Formulário – RESTITUIÇÃO DE VALORES); 

3.2.1 – O candidato que optar pela restituição, este valor deverá ser depositado 
pela empresa Ebracon até o 5º (quinto) dia útil após o encerramento das 
inscrições. 

3.2.2 – Caso o candidato fique omisso desta retificação o mesmo poderá 
ressarcir o seu valor da inscrição até o 5º (quinto) dia útil após a aplicação do 
concurso. 
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4 - Fica Retificado o cargo de Auxiliar de Biblioteca, em sua descrição sumária 
de acordo com o Anexo abaixo: 
 

Cargo AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
Vagas 01 
Reserva Técnica 03 
PNE - 
Habilitação Mínima Ensino médio completo 
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 599,00 
Provas/Questões/Pontuação Português 

Matemática  
10 Questões 
10 Questões 

100,00 pontos 

Conhecimentos Gerais 
Específica 

10 Questões 
10 Questões 

100,00 pontos 

D
es

cr
iç

ão
 

S
u

m
ár

ia
 Executar serviços auxiliares ao bibliotecário, consistentes de atividades de nível médio, funções de 

rotina tais como guarda e vigilância sobre o acervo, seu uso e disposição de livros documentos e 
outros recursos existentes na biblioteca; orientar alunos e leitores sobre a localização do recurso ou 
documento procurado, localizar obras desejadas e realizar outras tarefas correlatadas. 

 
 
5 - Ficam Retificados os cargos de Monitor (a) CMEI e Monitor (a) de 
Recreação, em seu vencimento de acordo com o Anexo abaixo: 
 

Cargo MONITOR (A) CEMEI 
Vagas 04 
Reserva Técnica 12 
PNE - 
Habilitação Mínima Ensino Médio Completo, curso específico do magistério. 
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 599,00
Provas/Questões/Pontuação Português 

Matemática  
10 Questões 
10 Questões 

100,00 pontos 

Conhecimentos Gerais 
Específica 

10 Questões 
10 Questões 

100,00 pontos 

D
es

cr
iç

ão
 

S
u

m
ár

ia
 

Recepcionar, monitorar, orientar e animar crianças de até seis (6) anos em CEMEI – Centro Municipal 
de Educação Infantil, acolhendo-as e alimentando-as, ministrando-lhes cuidados maternais nos 
primeiros anos de vida e na seqüência, iniciando-as tecnicamente nas atividades recreativas e 
educacionais, mediante ensino com divertimentos educativos. Executar planos de recreação e 
diversões apropriados e cumprir tarefas determinadas por orientadores, psicólogos e profissionais de 
saúde pediátrica e pré-infantil. 
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Cargo MONITOR (A) DE RECREAÇÃO 
Vagas 01 
Reserva Técnica 03 
PNE - 
Habilitação Mínima Ensino Médio Completo 
Carga Horária Semanal 40 horas 
Vencimento R$ 599,00
Provas/Questões/Pontuação Português 

Matemática  
10 Questões 
10 Questões 

100,00 pontos 

Conhecimentos Gerais 
Específica 

10 Questões 
10 Questões 

100,00 pontos 

D
es

cr
iç

ão
 

S
u

m
ár

ia
 

Recepcionar, monitorar, orientar e animar crianças em atividades recreativas e de divertimentos 
ocupacionais educativos, em escolas, unidades assistenciais, creches, colônias de férias e outros 
locais de acolhimento de crianças e adolescentes. Executar planos de recreação e diversão infantil. 
Receber treinamento e difundir técnicas de assistência social às crianças, em cumprimento do Estatuto 
das Crianças e Adolescentes. Executar outras tarefas em cumprimento de convênios, programas e 
projetos governamentais de assistência, educação e recreação de crianças e adolescentes. 

 
6 – Em conseqüência da alteração constante do item I, desta retificação, ficam 
canceladas as inscrições efetuadas no cargo de Professor CT, devendo os 
valores pagos, pelas taxas de inscrições, serem devolvidos aos candidatos 
mediante requerimento em formulário próprio disponível no site 
www.ebraconconcursos.com.br . 
 
7 – Tendo em vista o atendimento das exigências do Tribunal de Contas dos 
Municípios – TCM, o concurso volta ao seu curso normal, reabrindo as 
inscrições ao mesmo, as quais poderão ser efetuadas através do site 
www.ebraconconcursos.com.br , à partir das 10:00 horas do dia 25 de outubro 
de 2011 até às 23.59 horas do dia 25 de novembro de 2011. 
 
 

Davinópolis, 24 de outubro de 2011 
 
 

DARCI ROSA DE JESUS 
Prefeito Municipal 


