
Cargo Concorrido Vagas Local de Trabalho Prova de Títulos Prova prática Carga Horária Remuneração inicial

Comuns PNEs

Educador Físico 01 Não Secretaria de Saúde SIM Não 40 hs 1.700,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

DO NORTE

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001

ADICIONA AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 O CARGO - EDUCADOR FÍSICO

A presidente da Comissão de Concurso Andreia Carla Ferreira Estelai, nomeada pelo Decreto nº 015 de 04 de abril de 2014, através deste Edital
Complementar, incrementa ao rol das vagas o cargo de Educador Físico, que deverá ser preenchido por um profissional graduado da área de
Educação Física, devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física CREFI-MT.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A vaga e o cargo ora criado atende a necessidade da Secretaria de Saúde, e deverá submeter aos ditames do Edital nº 001/2014 de 11/04/2014.
O Anexo I será implementado com os dados do respectivo cargo ora criado, conforme a seguir:
VAGAS DE NÍVEL SUPERIOR - VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 120,00

O Anexo II que trata das atribuições do cargo ora criado, tem a seguinte exigência laboral:

Educador Físico - Descrição Analítica: I. Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; II. Veicular informações que visem à
prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; III. Incentivar a criação de espaços de
inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer,
das práticas corporais; IV. Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/Práticas V. Corporais, nutrição e saúde juntamente com as
Equipes PSF, sob a forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em
serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; VI. Articular ações, de forma integrada às Equipes PSF, sobre o conjunto de prioridades
locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública; VII. Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de
convivência como proposta de inclusão social e combate à violência; VIII. Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para
o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com as Equipes do PSF; IX. Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes
Comunitários de Saúde, para atuarem como facilitadores/monitores no desenvolvimento de atividades físicas/práticas corporais; X. Supervisionar, de
forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes PSF na comunidade; XI. Articular parcerias com outros setores da
área junto com as Equipes PSF e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as
práticas corporais; XII. Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física, Práticas Corporais e sua importância para a saúde da
população; XIII. Fazer a manutenção e conservação de todos os equipamentos e bens públicos que estiverem sob o domínio de sua área de atuação,
bem como, zelar pela economicidade de material e o bom atendimento público; XIV. Manter-se atualizado, participando de cursos, treinamentos e
aperfeiçoamentos profissionais; XV. Executar os serviços que lhe competirem e desempenhar, com zelo e presteza, os trabalhos que forem
atribuídos; XVI. Cumprir e fazer cumprir as normas do setor; XVII. Executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo, particularidades
do Município ou designações superiores; XVIII. Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; XIX. Executar tarefas correlatas, a critério
do superior imediato.
O Anexo III que trata do Conteúdo Programático das Provas, além das disciplinas comuns aos cargos do Nível Superior: Língua Portuguesa e
Conhecimentos Gerais e Atualidades, tem o específico Conteúdo Programático:

Educador Físico: Ética e cidadania. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Planejamento, organização e controle do trabalho do
Educador Físico. Educação em Saúde e Qualidade de Vida. Atividade Física e Práticas Corporais, nutrição e saúde juntamente com as ESFs, sob a
forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um
processo de Educação Permanente. Conhecimento de: Saúde Pública; Atualidades sobre Saúde Pública; Evolução das políticas de saúde: Objetivos;
Atribuições, Doutrinas e Competências; Princípios que regem a organização do SUS; Noções básicas sobre o SUS. O Sistema Único de Saúde -
SUS. Municipalização da Saúde. Educação física e lazer: cultura; políticas públicas; formação, características e competências do profissional de
educação física. Aprendizagem motora: natureza da aprendizagem; diferenças individuais; conhecimento de resultados e motivação. Organização do
ensino: planejamento, seleção de conteúdos, metodologia e avaliação. Educação física e os paradigmas da atividade física, aptidão física, saúde e
qualidade de vida. A prática de exercícios nas perspectivas da saúde e do lazer: princípios básicos da orientação de exercícios. Princípios norteadores
da prática de exercícios em condições ambientais especiais. Jogos, danças, lutas, ginásticas, capoeira, artes marciais, musculação, atividade laboral e
exercícios compensatórios nas perspectivas da saúde, do lazer e da qualidade de vida: conhecimentos sobre a especificidade do conteúdo, regras,
métodos, modalidades, apreciação, prescrição e avaliação. A intervenção do profissional de Educação Física sobre o esporte para o lazer e para a
saúde: Concepções, significados, possibilidades e limitações. Gestão em esportes: concepção, competências e habilidades necessárias ao gestor
esportivo. A Educação Física e os temas transversais. Prescrição, supervisão e avaliação de exercícios, atividades físicas e de lazer para diferentes
faixas etárias e grupos populacionais. Prescrição, supervisão e avaliação de exercícios e atividades físicas para diabéticos, hipertensos, obesos,
convalescentes, idosos
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