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CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018 
Edital n.º 011/2018 

 
 O Prefeito do Município deNovo Itacolomi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 
estipuladas neste Edital,em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto 
com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada pelaPortaria nº 725/2018-GP, resolve, TORNAR PÚBLICO a retificação do 
Edital nº 10/2018. 
 
 

ONDE SE LÊ: 
 
8.3 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA DE TÍTULOS 
8.3.1 - Os candidatos aos cargos de Assistente Social, Enfermeiro(a), Engenheiro Civil, Farmacêutico(a), Médico(a), Nutricionista, 
Professor, Professor Pedagogo e Professor de Educação Física, deverão prestar prova de títulos que avaliará sua formação 
profissional e continuada. Todos deverão entregar os títulos, no entanto somente serão avaliados os títulos dos candidatos que 
obtiverem na prova escrita nota maior ou igual a 40,00 (quarenta) pontos. 
 
9. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 
9.4 O candidato deverá obter 40,00 (quarenta) pontos ou mais na média final para não ser eliminado do concurso público, 
além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 
 
 
ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
PROFESSOR  
Ministrar aulas teóricas e práticas no ensino médio, em escolas da rede pública, acompanhar a produção da área educacional e 
cultural do município; planejar os cursos, a disciplina e os projetos pedagógicos; avaliar o processo de ensino-aprendizagem; 
preparar aulas e participar de atividades institucionais para o desenvolvimento das atividades é mobilizando um conjunto de 
capacidades comunicativas e efetuar demais tarefas correlatas ao cargo. 
 
 

LEIA-SE: 
 
8.3 - DA SEGUNDA ETAPA - DA PROVA DE TÍTULOS 
8.3.1 - Os candidatos aos cargos de Assistente Social, Enfermeiro(a), Engenheiro Civil, Farmacêutico(a), Médico(a), Nutricionista, 
Professor, Professor Pedagogo e Professor de Educação Física, deverão prestar prova de títulos que avaliará sua formação 
profissional e continuada. Todos deverão entregar os títulos, no entanto somente serão avaliados os títulos dos candidatos que 
obtiverem na prova escrita nota maior ou igual a 50,00 (cinquenta) pontos. 
 
9. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 
9.4 O candidato deverá obter 50,00 (cinquenta) pontos ou mais na média final para não ser eliminado do concurso público, 
além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 
 
 
ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
PROFESSOR  (ATUAÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO INFANTIL) 

 
Promovem a educação dos (as) alunos (as) por intermédio dos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, 
matemática, ciências naturais, geografia, história, artes e literatura, do 1º ao 5º ano  do ensino fundamenta l. Planejam cursos, 
aulas e atividades escolares; avaliam pro cesso de ensino-aprendizagem e seus resultados; registram práticas escolares de 
caráter pedagógico; desenvolvem atividades de estudo; participam das atividades educacionais e comunitárias da escola. Para o 
desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. Promovem a educação de alunos com 
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necessidades educativas especiais ensinando-os a ler e escrever em português e em braile, calcular, expressar-se, resolver 
problemas e as atividades da vida diária, desenvolver habilidades, atitudes e valores; desenvolvematividades funcionais e 
programas de estimulação essencial e de educação de jovens e adultos, avaliando as necessidades educacionais dos alunos; 
realizam atividades como: planejar, avaliar, elaborar materiais, pesquisar e divulgar conhecimentos da área; podem dirigir e 
coordenar estabelecimentos de educação especial. Ensinam e cuidam de alunos na faixa de zero a seis anos; orientam a 
construção do conhecimento; elaboram projetos pedagógicos; planejam ações didáticas e avaliam o desempenho dos alunos. 
Preparam material pedagógico; organizam o trabalho. No desenvolvimento das atividades, mobilizam um conjunto de 
capacidades comunicativas. 
 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Novo Itacolomi - PR, 06 de setembro de 2018. 
 
 
MOACIR ANDREOLLA 
Prefeito do Município de Novo Itacolomi - PR 
 
 
ALEXANDRE JUNIOR MACEDO 
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 
Município de Novo Itacolomi - PR 
 


