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PROCESSO SELETIVO N° 001/2020 
 

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES (EAI) 
 
A Prefeitura Municipal de Piracicaba TORNA PÚBLICO o edital de rerratificação ao Edital de abertura de inscrições do  

Processo Seletivo para área da educação, sob organização e aplicação da Fundação para o Vestibular da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP. 

 

1 – Leia-se como segue e não como constou: 

 

NÚMERO 
DE 

VAGAS 
EMPREGO 

REGIME DE 
CONTRATAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 
MENSAL 

REFERÊNCIA 
SALARIAL / 

VALOR 

REQUISITOS MÍNIMOS 
PARA O PREENCHIMENTO 

DA VAGA 

10 

Professor 
Substituto de 

Educação Física 
(Área Educação) 

Conforme o 
estabelecido na Lei 
Municipal 6628/09 e 

suas alterações 

165 horas 
R$ 20,10 por 

hora/aula 

Curso Superior Completo em 
Educação Física, com 
Licenciatura ou Licenciatura 
Plena e registro no Conselho 
Regional de Educação Física- 
CREF 

 

 

2 – Leia-se como segue e não como constou: 

 

Atribuições - Professor Substituto de Educação Física (área da Educação): 

1. participar e atuar no processo de elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico da escola; 

2. desenvolver as atividades de acordo com sua formação específica, proporcionando condições adequadas 
para promover o bem-estar da criança, seu desenvolvimento físico, motor, emocional, intelectual, moral e social; 

3. planejar, organizar e ministrar aulas na Educação Básica e, quando necessário, participar de eventos e 
atividades destinadas à escola, envolvendo a comunidade escolar; 

4. atender as necessidades e objetivos dos alunos dentro dos programas da Secretaria Municipal de Educação, 
nos aspectos relacionados aos conteúdos da Educação Física Escolar; 

5. realizar atividades com a pluralidade sócio-cultural, respeitando a diversidade, nível de aprendizagem, 
crescimento e desenvolvimento motor dos alunos; 

6. apresentar domínio de conhecimentos de sua área específica de atuação e garantir aos alunos o 
desenvolvimento das competências e habilidades cognitivas, sociais e afetivas; 

7. seguir as orientações metodológicas da proposta pedagógica de Educação Física em consonância com as 
diretrizes educacionais da Secretaria Municipal de Educação; 

8. participar das reuniões de pais, professores, funcionários e outras previstas no Calendário Escolar; 

9. participar das atividades cívicas, culturais e educativas em que a escola estiver envolvida; 

10. cumprir sua jornada de trabalho de 33 (trinta e três) horas semanais, respeitando 22 (vinte e duas) horas 
ministrando aulas e as 11 (onze) horas restantes de acordo com a organização pedagógica da Secretaria Municipal de 
Educação, exceto quando da redução da demanda ou do número de escolas atendidas e, nestes casos, mediante 
prévia autorização da Secretária da Pasta; 

11. organizar adequadamente o uso apropriado do espaço e dos materiais esportivo-pedagógicos, bem como 
responder pela utilização, manutenção e conservação dos materiais permanentes e de consumo que estejam sob sua 
guarda; 

12. acompanhar as crianças em atividades externas à Unidade, com prévia autorização dos pais ou 
responsáveis; 

13. executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

3 - Ficam ratificadas as demais disposições constantes do Edital de Abertura de Inscrição nº 001/2020, publicado no 

Diário Oficial Eletrônico do Município de Piracicaba. 
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Barjas Negri 

Prefeito Municipal de Piracicaba 

Piracicaba, 01 de Dezembro de 2020. 

 


