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    PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ - 2015 

 

___________________________________________________________________ 
 

 Edital nº 076/2015                                                       Boa Vista, 09 de dezembro de 2015.  
 
 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR, no uso de suas atribuições legais, torna 
pública, a retificação do Edital de Concurso Público n.º 075/2015, de 03 de dezembro de 
2015, conforme a seguir especificado.  
 
 
Art. 1.º Alteração dos itens descritos abaixo que terão a seguinte leitura:  
 
2. DOS CARGOS, DAS VAGAS E DA REMUNERAÇÃO. 
2.1 Este Concurso destina-se ao preenchimento de 60 (sessenta) vagas para os cargos de 
Professor de Ensino Infantil e Fundamental: Licenciatura em Pedagogo, Licenciatura em 
Informática, Licenciatura Educação Física e Cuidador de Aluno do quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Mucajaí- RR. 
 
10.2. DA PROVA OBJETIVA 
10.2.1 Aprova objetiva terá duração de 4 (quatro) horas e será aplicada no dia 31 de 
janeiro 2016 das  08h10min ás 12h10min, devendo o candidato apresentar-se com uma 
hora de antecedência. 
 

ANEXO I  
 

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE CARGOS EFETIVOS 

Cargo 
 

Escolaridade 

  
 

Localidade 
Nº de 
Vagas 

Cadastro 
de 

Reserva 

 
Nº de 
Vagas  
PNE 

Total 
de 

vagas 

Salário 
Inicial 

Carga 
Horária 

Professor de 
Ensino 
Infantil e 
Fundamental 

Nível 
Superior: 
Licenciatura 
em Pedagogia  

SEDE 12 - 2 14 1.620,00 30H 

Professor de 
Ensino 
Infantil e 
Fundamental 

Nível 
Superior: 
Licenciatura 
em Pedagogia  

TAMANDARÉ 02 - - 02 1.620,00 30H 

Professor de 
Ensino 
Infantil e 
Fundamental 

Nível 
Superior: 
Licenciatura 
em Pedagogia  

ROXINHO 01 - - 01 1.620,00 30H 

Professor de 
Ensino 
Infantil e 
Fundamental 

Nível 
Superior: 
Licenciatura 
em Pedagogia  

APIAÚ 08 - - 08 1.620,00 30H 
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Professor de 
Ensino 
Infantil e 
Fundamental 

Nível 
Superior: 
Licenciatura 
em Pedagogia  

VILA DA 
PENHA 

03 - - 03 1.620,00 30H 

Professor de 
Ensino 
Infantil e 
Fundamental 

Nível 
Superior: 
Licenciatura 
em Pedagogia  

VILA NOVA 02 - - 02 1.620,00 30H 

Professor de 
Ensino 
Infantil e 
Fundamental 

Nível 
Superior: 
Licenciatura 
em Pedagogia  

SAMAUMA 08 - - 08 1.620,00 30H 

Professor de 
Ensino 
Infantil e 
Fundamental 

Nível 
Superior: 
Licenciatura 
em Educação 
Física 

SEDE 04 - - 04 1.620,00 30H 

Professor de 
Ensino 
Infantil e 
Fundamental 

Nível 
Superior: 
Licenciatura 
em Educação 
Física 

APIAÚ 01 - - 01 1.620,00 30H 

Professor de 
Ensino 
Infantil e 
Fundamental 

Nível 
Superior: 
Licenciatura 
em Educação 
Física 

 
SAMAUMA 

01 - 

- 

01 1.620,00 30H 

Professor de 
Ensino 
Infantil e 
Fundamental 

Nível 
Superior: 
Licenciatura 
em 
Informática 

DE ACORDO 
COM A 

NECESSIDADE - 04 - 04 1.620,00 30H 

Cuidador de 
Aluno 

Nível Médio 

 
SEDE E INTERIOR 

DE ACORDO 
COM A 

COLOCAÇÃO 

12 - 

 
 
- 12 788,00 40H 

Total Geral -  - - - 60  - 

 

ANEXO II 
 

TABELA 1. CARGO DE NÍVEL SUPERIOR 

 
CARGO REQUISITO  

 
 

Professor de Ensino Infantil e 
Fundamental com 

Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia com 
habilitação para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental, expedido por instituição reconhecida 
pelo Ministério de educação. (MEC) 
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licenciatura plena em 
Pedagogia. 
 

 

Professor de Ensino Infantil e 
Fundamental com 
licenciatura plena em 
Educação Física. 
 

 

Diploma de Licenciatura Plena em Educação Física na 
iniciais do Ensino Fundamental, expedido por 
instituição reconhecida pelo Ministério de educação. 
(MEC) e registro no Conselho Regional da Categoria. 
 

 

Professor de Ensino Infantil e 
Fundamental com 
licenciatura plena em 
Informática. 
 

 

Diploma de Licenciatura Plena em Informática na 
iniciais do Ensino Fundamental, expedido por 
instituição reconhecida pelo Ministério de educação. 
(MEC) 
 

 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM LICENCIATIRA PELNA EM PEDAGOGIA: 
Participar do processo de planejamento, execução monitoramento e avaliação, do 
projeto pedagógico da escola, da Proposta Curricular Municipal e calendário escolar; 
Estabelecer o planejamento da prática Pedagógica, propostas metodológicas e recursos 
necessários para o desenvolvimento amplo do processo ensino-aprendizagem; Exercer 
a docência na Educação Básica, garantindo a execução do plano de aula e a aplicação dos 
conteúdos, visando proporcionar aos alunos a integração e a convivência democrática, 
baseada no respeito e na ética;  Avaliar e reconhecer os resultados obtidos nas ações 
pedagógicas, compreendendo os processos de desenvolvimento e aprendizagem dos 
alunos, considerando as dimensões cognitivas, afetivas e sociais, bem como corrigindo 
desvios, quando for o caso; Participar da elaboração e implementação de projetos e 
atividades de articulação e integração da escola com as famílias dos alunos e com a 
comunidade escolar;  Efetuar registros no Diário de Classe, bem como produzir relatórios 
exigidos pela Secretaria Escolar e Coordenação Pedagógica, atendendo aos prazos 
estabelecidos. 
 
PROFESSOR COM LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA: Participar do processo de 
planejamento, execução monitoramento e avaliação, do projeto pedagógico da escola, 
da Proposta Curricular Municipal e calendário escolar; Estabelecer o planejamento da 
prática pedagógica, propostas metodológicas, técnicas e recursos necessários para o 
desenvolvimento da educação física, visando a promoção de atividades esportivas dos 
alunos; Executar atividades de educação física e esportiva junto ao corpo discente, as 
quais promovam o desenvolvimento de jogos, danças, lutas e ginástica, entre outras; 
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Avaliar e reconhecer os resultados obtidos nas ações pedagógicas, compreendendo os 
processos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, considerando as dimensões 
cognitivas, afetivas e sociais, bem como corrigindo desvios, quando for o caso; Participar 
da elaboração e implementação de projetos e atividades que promovam de articulação 
e integração da escola com as famílias dos alunos e com a comunidade escolar;  Efetuar 
registros no Diário de Classe, bem como produzir relatórios exigidos pela Secretaria 
Escolar e Coordenação Pedagógica, atendendo aos prazos estabelecidos. 
 
PROFESSOR COM LICENCIATURA EM INFORMÁRTICA: Participar do processo de 
planejamento, execução monitoramento e avaliação, do projeto pedagógico da escola, 
da Proposta Curricular Municipal e calendário escolar; Estabelecer de forma articulada 
com o professor de sala de aula, o planejamento da prática pedagógica, propostas 
metodológicas, recursos e sistemas operacionais e tecnológicos para o desenvolvimento 
amplo do processo ensino-aprendizagem dos alunos; Exercer docência, cujas atividades 
envolvam orientação e acompanhamento do uso das tecnologias disponíveis, bem como 
a regência em duplo grau de responsabilidade com o professor de sala comum; Avaliar e 
reconhecer os resultados obtidos nas ações pedagógicas, compreendendo os processos 
de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, considerados as dimensões cognitivas,  
Afetivas e sociais, bem como corrigidas desvios, quando for o caso; Participar da 
elaboração e implementação de projetos e atividades que promovam de articulação e 
integração da escola com as famílias dos alunos e com a comunidade escolar; Efetuar 
registro do Diário de Classe, bem como produzir relatórios exigidos pela Secretaria 
Escolar e Coordenação Pedagógica, atendendo aos prazos estabelecidos. 
 


