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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 
Edital n.º 03/2020 

 
O Prefeito de Terra Rica, 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 através da Portaria n°092/2020, TORNA PÚBLICA a seguinte 
RETIFICAÇÃO no edital de abertura 01/2020 do Concurso Público/01/2020: 
 

ONDE SE LÊ:  
 

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

PROFESSOR 20 HORAS 
- Reger salas de aula em atividades de educação física, desportivas e de laser; 
- Atuar no ensino esportivo e atividade de lazer para criança, adolescentes e adultos;  
- Divulgar atividades esportivas e de lazer;  
- Reger atividades esportivas e de lazer; atuar na área de ensino e prática esportiva;  
- Elaborar programas e plano de trabalho, controle e avaliação de rendimento;  
- Organizar e acompanhar turmas de competições e excursões ainda que fora do Município;  
- Manter disciplina;  
- Organizar e participar de reuniões;  
- Colaborar na conservação da ordem do ambiente de trabalho;  
- Desempenhar tarefas afins.  

 
PROFESSOR 40 HORAS 

- Reger salas de aula em atividades de educação física, desportivas e de laser; 
- Atuar no ensino esportivo e atividade de lazer para criança, adolescentes e adultos;  
- Divulgar atividades esportivas e de lazer;  
- Reger atividades esportivas e de lazer; atuar na área de ensino e prática esportiva;  
- Elaborar programas e plano de trabalho, controle e avaliação de rendimento;  
- Organizar e acompanhar turmas de competições e excursões ainda que fora do Município;  
- Manter disciplina;  
- Organizar e participar de reuniões;  
- Colaborar na conservação da ordem do ambiente de trabalho;  
- Desempenhar tarefas afins.  

 

 
LEIA-SE:  
 

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

PROFESSOR 20 HORAS 
- Participar na elaboração do Projeto Político-Pedagógico da instituição educacional; 
- Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da instituição educacional; 
- Zelar pela aprendizagem das crianças; 
- Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para as crianças de menor rendimento; 
- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
- Colaborar com as atividades de articulação da instituição educacional com as famílias e a comunidade; 
- Divulgar as experiências educacionais realizadas; 
- Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da instituição educacional e ao processo de ensino-

aprendizagem.   
 
PROFESSOR 40 HORAS 

- Participar na elaboração do Projeto Político-Pedagógico da instituição educacional; 
- Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da instituição educacional; 
- Zelar pela aprendizagem das crianças; 
- Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para as crianças de menor rendimento; 
- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
- Colaborar com as atividades de articulação da instituição educacional com as famílias e a comunidade; 
- Divulgar as experiências educacionais realizadas; 
- Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da instituição educacional e ao processo de ensino-

aprendizagem.   
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Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Terra Rica/PR, 30 de abril de 2020. 

 
 
 
 

JULIO CESAR DA SILVA LEITE 
Prefeito de Terra Rica - PR 

 
 
 

Paola Gonçalves de Souza Soares 
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 

Município de Terra Rica - PR 
 


