SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EXISTENTES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PASSIRA - PE
EDITAL Nº 002/2018 RETIFICAÇÃO
A COMISSÃO GERAL DA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA, no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria Municipal nº. 238/2018, de 02 de abril de 2018, torna pública
a RETIFICAÇÃO do edital 001/2018, conforme a seguir:
1. Ficam incluídos ao anexo I do Edital 001/2018, os seguintes cargos:
Anexo I
a) Cargos, Escolaridade, Vagas, Carga Horária e Salários:
Cargos de Nível Superior
Vagas
Código

Cargos

74 Assistente Social CRAS

Escolaridade

Ampla
conc.

Superior

Carga Horária

Salários

PNE

01

-

30 horas semanais

1.500,00

PNE Portadores de Necessidades Especiais

Cargos de Nível Médio / Técnico
Vagas
Código

Cargos

75 Motorista CNH – Cat. “B”

Escolaridade
Fundamental II

Ampla
conc.
01

Carga Horária

Salários

PNE
01

40 horas semanais

1.020,00

PNE Portadores de Necessidades Especiais
b) Atribuições dos Cargos:
Atribuições e Exigências contidas na Lei Municipal nº 715/2018 datada de 27 de dezembro de 2018
Motorista – CNH – Cat.: “B“
Exigências: Nível Fundamental II concluído, com habilitação (CND) categorias “B“
Atribuições: Dirigir veículos transportando cargas ou passageiros, conduzindo-os conforme necessidade do setor de
trabalho, observando as normas de trânsito e operando os equipamentos inerentes ao veículo.
Assistente Social do CREAS
Exigências: Curso de Graduação em Serviço Social e registro no conselho competente.
Atribuições: Realizar visita domiciliar; realizar entrevista familiar; fazer triagem dos casos encaminhados, observando
os indicadores de violência; realizar anamnese social; elaborar e fornecer estudos sociais, relatórios e laudos
sociais, quando solicitados formalmente pela rede de atendimento; encaminhar crianças e adolescentes para
serviços de garantia de direitos; inserir famílias de crianças e adolescentes em programas de geração de trabalho e
renda, e profissionalização; fazer acompanhamento dos casos atendidos junto à rede de atendimento; solicitar ao
Conselho Tutelar a aplicação de medidas de sua competência, tais como: abrigamento, quando necessário; análise
e estudo dos casos em equipe multiprofissional; encaminhar aos programas e serviços de assistência social, quando
necessário; acompanhar, quando necessário, vítimas e familiares à rede de atendimento; viabilizar e garantir o
termo de adesão e desligamento, após a decisão da equipe multiprofissional; executar outras atividades correlatas
à função e/ou determinadas pelo superior imediato; elaborar e proferir palestras voltadas à comunidade ou à família,
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seus membros e indivíduos; realizar campanhas sócio-educativas; organizar reuniões e ações comunitárias;
desenvolver ações de capacitação e inserção produtiva.

2. Onde Lia-se:
01 Advogado – CREAS
20 Prof. Ed. Física

Superior

01

-

Superior

03

01

200 horas aulas mensais

11,88*

21 Prof. Geografia
22 Prof. História

Superior

02

01

200 horas aulas mensais

11,88*

Superior

01

01

200 horas aulas mensais

11,88*

40

02

160 horas aulas mensais

11,88*

Professor de Educação
23 Infantil do Ensino
Fundamental series iniciais
Professor de Língua
24
Portuguesa
25 Professor de Língua Inglesa
26 Professor de Matemática
27 Professor de Arte
Professor de Ciências
28
Biológicas
44 Instrutor de Informática
Auxiliar de Farmácia
52
Motorista CNH – Cat. “D” ou
54
“E”

30 horas semanais

1.500,00

Superior
Superior

06

01

200 horas aulas mensais

11,88*

Superior

02

01

200 horas aulas mensais

11,88*

Superior

06

01

200 horas aulas mensais

11,88*

Superior

02

01

200 horas aulas mensais

11,88*

03

01

200 horas aulas mensais

11,88*

02

01

40 horas semanais

954,00

01

01

40 horas semanais

954,00

28

02

40 horas semanais

1.020,00

Superior
Médio
Técnico em
Farmácia
Médio

Auxiliar de Farmácia
Exigências: Ensino médio concluído + curso em farmácia iniciado.
Atribuições: e responsável por auxiliar no atendimento e na organização dos medicamentos por setor, repõe
medicamentos e materiais, interpreta prescrições médicas, esclarecendo dúvidas em geral e auxiliando o
farmacêutico.
Psicólogo – Educacional
Exigências: Curso de Graduação em Psicologia + Registro no conselho.
Atribuições: Realizar entrevista e orientação com alunos e responsáveis; realizar atendimento psicoterápico;
elaborar e fornecer laudo, quando solicitado formalmente, ao Poder Judiciário; elaborar e fornecer relatório e parecer
técnico, obedecendo aos parâmetros do código de ética do psicólogo, quando solicitado formalmente pela rede de
atendimento; participar das discussões e palestras que envolvam a temática da Violência e Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescentes; realizar orientação à equipe técnica; acompanhar visita domiciliar, escolar e a
outras instituições onde a vítima esteja inserida; acompanhamento da vitima e familiares à rede de atendimento;
realizar atendimento clínico aos responsáveis diretos pela vítima, quando necessário; organizar grupo/oficina de
convivência e de trabalho sócio-educativo para famílias, seus membros e indivíduos; realizar estudo de caso sobre
os atendimentos clínicos prestados; executar outras atividades correlatas à função e/ou determinadas pelo superior
imediato.
Auxiliar de Disciplina
Exigências: Ensino médio concluído.
Atribuições: participa de estudos e pesquisas de natureza técnica sobre administração geral e especifica e na
elaboração de programas para o levantamento, implantação e controle das práticas de pessoal. Ele seleciona,
classifica e guarda documentação; participa também na execução de programas e projetos educacionais e presta
auxílio no desenvolvimento de atividades relativas à assistência técnica aos segmentos envolvidos diretamente com
o processo ensino-aprendizagem dentro de sala de aula.
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2.1. LEIA-SE:
01 Advogado – CREAS
20 Prof. Ed. Física

Superior

01

-

Superior

03

01

200 horas aulas mensais

12,70*

21 Prof. Geografia
22 Prof. História

Superior

02

01

200 horas aulas mensais

12,70*

Superior

01

01

200 horas aulas mensais

12,70*

40

02

160 horas aulas mensais

12,30*

06

01

200 horas aulas mensais

12,70*

Superior

02

01

200 horas aulas mensais

12,70*

Superior

06

01

200 horas aulas mensais

12,70*

Superior

02

01

200 horas aulas mensais

12,70*

03

01

200 horas aulas mensais

12,70*

Médio

02

01

40 horas semanais

1.025,00

Médio

01

01

40 horas semanais

954,00

28

02

40 horas semanais

1.020,00

Professor de Educação
23 Infantil do Ensino
Fundamental series iniciais
Professor de Língua
24
Portuguesa
25 Professor de Língua Inglesa
26 Professor de Matemática

20 horas semanais

1.500,00

Superior
Superior

27 Professor de Arte
Professor de Ciências
28
Biológicas
44 Instrutor de Informática

Superior

52 Auxiliar de Farmácia
Motorista CNH – Cat. “D” ou
54
“E”

Fundamental II

Auxiliar de Farmácia
Exigências: Ensino médio concluído.
Atribuições: e responsável por auxiliar no atendimento e na organização dos medicamentos por setor, repõe
medicamentos e materiais, interpreta prescrições médicas, esclarecendo dúvidas em geral e auxiliando o
farmacêutico.
Psicólogo – Educacional
Exigências: Curso de graduação em Psicologia + Registro no Conselho
Atribuições: Realizar atendimento em plantão psicológico; elaborar e fornecer relatório e parecer técnico,
obedecendo aos parâmetros do código de ética do psicólogo, quando solicitado pela rede de atendimento; participar
das discussões e palestras que envolvam a temática voltada a formação de Crianças e Adolescentes; realizar
orientação a equipe técnica escolar; acompanhar visita domiciliar, escolar e a outras instituições onde o estudante
esteja inserido; encaminhamento para psicoterapia na rede de atendimento; organizar grupo/oficina de convivência e
de trabalho sócio- educativo para família, seus membros e indivíduos; executar outras atividades correlatas à função
e/ou determinadas pelo superior imediato.
Auxiliar Pedagógico
Exigências: Ensino médio concluído.
Atribuições: participa de estudos e pesquisas de natureza técnica sobre administração geral e especifica e na
elaboração de programas para o levantamento, implantação e controle das práticas de pessoal. Ele seleciona,
classifica e guarda documentação; participa também na execução de programas e projetos educacionais e presta
auxílio no desenvolvimento de atividades relativas à assistência técnica aos segmentos envolvidos diretamente com
o processo ensino-aprendizagem dentro de sala de aula.
3. Ficam mantidas as demais normas e regras contidas no Edital 001/2018.

Passira, PE 24 de abril de 2018.
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