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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 15 / 2021 

PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE 
PROFESSOR I / NUTRICIONISTA / ASSISTENTE SOCIAL 

 
2º TERMO DE ALTERAÇÃO AO EDITAL Nº 15/2021 

 

          O Prefeito Municipal de Santana do Deserto, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores 

Municipais de Santana do Deserto, Lei Municipal nº 575/95 e Lei Municipal nº 

1.042/17, e nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, retifica e 

fica modificado o Anexo I, Item 1.1, inserido no item 1 (DAS ATRIBUIÇÕES 

DO CARGO) que passa a ser: 

 

1.1 Atribuições Professor I 

 
 

Cuidar e educar crianças nas Escolas Municipais de 

Educação Infantil, proceder, orientar e auxiliar as crianças 

no que se refere a higiene pessoal; auxiliar as crianças na 

alimentação; promover horário para repouso; garantir a 

segurança das crianças na instituição; observar a saúde e 

o bem-estar das crianças, prestando os primeiros 

socorros; comunicar aos pais os acontecimentos 

relevantes do dia; levar ao conhecimento da Direção 

qualquer incidente ou dificuldade ocorridas; manter a 

disciplina das crianças sob sua responsabilidade; apurar a 

freqüência diária das crianças; respeitar as épocas do 

desenvolvimento infantil; planejar e executar o trabalho 

docente; realizar atividades lúdicas e pedagógicas que 
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favoreçam as aprendizagens infantis; organizar registros 

de observações das crianças; acompanhar e avaliar 

sistematicamente o processo educacional; participar de 

atividades extra-classe; participar de reuniões 

pedagógicas e administrativas; contribuir para o 

aprimoramento da qualidade do ensino. Ministrar aulas no 

ensino fundamental de 1º ao 5º ano, ensinando os alunos 

com técnicas de alfabetização, expressão artística e 

corporal; exercer atividades de planejamento do ano 

letivo, discutindo a proposta da escola, participando da 

definição da proposta pedagógica, fixando metas, 

definindo objetivos e cronogramas e selecionando 

conteúdos; preparar aulas, pesquisando e selecionando 

materiais e informações; diagnosticar a realidade dos 

alunos e avaliam seu conhecimento, acompanhando o 

processo de desenvolvimento dos alunos e aplicando 

instrumentos de avaliação; interagir com a comunidade 

escolar, buscando conscientizá-la sobre temas 

fundamentais para a cidadania e a qualidade de vida. 

 
 

Publique-se. 
 

Santana do Deserto-MG, 12 de setembro de 2021. 
 
 
 

Walace Sebastião Vasconcelos Leite 
Prefeito Municipal 


