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EDITAL DE RETI-RATIFICAÇÃO DO 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001 / 2013 

 

A Prefeitura Municipal de Canhoba, no uso de suas atribuições legais, faz saber 

que retifica o Edital nº. 001/2013, datado de 24 de setembro de 2013, que trata do Concurso 

Público para diversos cargos, no que tange ao seguinte item: 

 

 

No item 4 “DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS”, fica acrescentado o sub item 4.1.21 

4.1.21. Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de 
realização das provas, essas poderão ser realizadas em outras cidades.  
 
No item 9 “DAS DISPOSIÇÕES FINAIS”, fica acrescentado os sub itens 9.16 e 9.17 

 
9.16 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital e na Lei Orgânica do Município, serão resolvidos pela Comissão de 
Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público constituído pela Prefeitura 
Municipal, através de Decreto Municipal; 
 
9.17. O cronograma no final deste Edital poderá por iniciativa da Comissão, ser antecipado 
ou prorrogado, devendo para tanto, ser dada a devida publicidade; 

 

NO ANEXO IV, ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS: 
 

ONDE SE LÊ: 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
Atribuições DO CARGO: Os trabalhadores em serviços de promoção das comunitárias; 
promove apoio à saúde, visitam domicílios periodicamente; orientam a comunidade para 
promoção da saúde; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob 
orientação e supervisão de profissional da saúde com qualificação adequada; rastreiam 
focos de doenças especificas; realizar partos; promovem educação sanitária e ambiental; 
participam de campanhas preventivas; incentivam atividades comunitárias; promovem. 
Comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; realiza inspeção dos 
sistemas de abastecimento de água, no combate quanto à proliferação de organismos 
nocivos a saúde que ali se desenvolvem; executam tarefas administrativas; verificam a 



 
 
 
 
 
 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA 

CONCURSO PÚBLICO 

 

 

 

2 

cinemática da cena de emergência e socorrem vitimas e, por fim, todas as outras tarefas 
definidas na Lei no 11.350/06, de 05/10/2006. 
 

MOTORISTA 
Atribuições: 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA 
Atribuições: 
 

LEIA-SE:  

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 
Atribuições DO CARGO: Os trabalhadores em serviços de promoção das comunitárias; 
promove apoio à saúde, visitam domicílios periodicamente; orientam a comunidade para 
promoção da saúde; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob 
orientação e supervisão de profissional da saúde com qualificação adequada; rastreiam 
focos de doenças especificas; promovem educação sanitária e ambiental; participam de 
campanhas preventivas; incentivam atividades comunitárias; promovem. 
Comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; realiza inspeção dos 
sistemas de abastecimento de água, no combate quanto à proliferação de organismos 
nocivos a saúde que ali se desenvolvem; executam tarefas administrativas; verificam a 
cinemática da cena de emergência e socorrem vitimas e, por fim, todas as outras tarefas 
definidas na Lei no 11.350/06, de 05/10/2006. 
 

MOTORISTA 
Atribuições: 
Dirigir automóveis, ambulâncias, caminhonetes, caminhões e outros veículos de transporte 
de passageiros e cargas;Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, 
antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível do óleo, sinaleiros, freios, 
embreagem, faróis, abastecimento de combustível etc; 
Verificar se a documentação do veículo a ser utilizada está completa, bem como devolvê-la à 
chefia imediata quando do término da tarefa;Orientar o carregamento e descarregamento 
de cargas com o fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais 
transportados; Auxiliar nas atividades de carga de materiais e equipamentos quando se fizer 
necessário; Zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso 
de cintos de segurança Fazer pequenos reparos de urgência; Manter o veículo limpo, interna 
e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; 
Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; Anotar, segundo 
normas estabelecidas, a quilometragem rodada em viagens realizadas, objetos e pessoas 
transportadas, itinerários e outras ocorrências; Recolher o veículo após o serviço, deixando-
o corretamente estacionado e fechado; Conduzir os servidores da Prefeitura, em lugar e 
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hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; Outras 
atividades pertinentes ao cargo. 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 
Atribuições: 
Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo do planejamento das atividades 
da escola;  organizar as operações inerentes ao processo de ensino e aprendizagem; 
contribuir com o aprimoramento de qualidade do ensino;  
planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da escola 
atendendo ao avanço da tecnologia educacional; levantar dados relativos à realidade de sua 
classe; definir, operacionalmente os objetivos do plano curricular, formas de execução e 
situações de experiências,; estabelecer mecanismos de avaliação; constatar necessidade e 
carência do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos do atendimento; 
cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros de 
observações de alunos; participar de reuniões, conselho de classe; atividades civis e 
extraclasse; coordenar área de estudo; integrar órgãos complementares da escola, atender a 
solicitação da escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar; 
executar outras tarefas afins. 
 

 
 

As demais disposições do Edital 01/2013 continuam inalteradas. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital de 

rati-retificação. 

Canhoba, em 10 de outubro de 2013. 

 

 

Prefeito Municipal 


