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RETIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
O MUNICÍPIO DE SALES, Estado de São Paulo, faz saber e torna pública a RETIFICAÇÃO do Anexo I (
Atribuição de Funções) do Edital Completo do Concurso Público nº 01/2018 conforme abaixo:

 Onde lê-se:
Ministrar aulas Educação Básica Municipal (Educação Infantil e Ensino Fundamental I); visando à
alfabetização e ao desenvolvimento educacional do aluno, participação na elaboração do Plano Escolar,
elaboração e execução da programação referente à regência de classe e atividades afins; participação nas
decisões referentes ao agrupamento de alunos, realização de atividades relacionadas à coordenação
pedagógica, atuando, inclusive, como Professor Coordenador, quando designado eventualmente; Execução de
atividades de recuperação de alunos; Colaboração no processo de orientação educacional, atuando, inclusive
como Professor Conselheiro de Classe, quando designado na forma da legislação vigente; Cumprir as demais
atribuições ou deveres implícitos no próprio mister e nas, as próprias matérias disciplinares do Trabalho.
 Leia-se:
Ministrar aulas Educação Básica Municipal (Ensino Fundamental I); visando à alfabetização e ao
desenvolvimento educacional do aluno, participação na elaboração do Plano Escolar, elaboração e execução
da programação referente à regência de classe e atividades afins; participação nas decisões referentes ao
agrupamento de alunos, realização de atividades relacionadas à coordenação pedagógica, atuando, inclusive,
como Professor Coordenador, quando designado eventualmente; Execução de atividades de recuperação de
alunos; Colaboração no processo de orientação educacional, atuando, inclusive como Professor Conselheiro
de Classe, quando designado na forma da legislação vigente; Cumprir as demais atribuições ou deveres
implícitos no próprio mister e nas, as próprias matérias disciplinares do Trabalho.
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