
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E 

CULTURA 

Avenida “N” 210 – Bairro Cajus – CEP.: 78.810-000 – CNPJ 15.023.955/0001-31 – Juscimeira – MT 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 

001/2018/PMJUS-EDU 

 

 A Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA, Estado de Mato Grosso, TORNA PÚBLICO para conhecimento 

dos interessados a RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 

001/2018/PMJUS-EDU,  para Contrato Temporário para Secretaria de Educação, nos termos do Art. 37, 

IX da Constituição Federal/88, que são indispensáveis à prestação de serviços públicos finalísticas e em 

substituição a servidores afastados de acordo com o Estatuto dos Serviços Públicos do Município e da 

Constituição Federal, que dão respaldo legal e normatizam as regras estabelecidas nesse Edital. 

 

 

I. O Processo Seletivo Simplificado passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

Onde se lê: 

 

10 - DOS CARGOS, HABILITAÇÃO E ATRIBUIÇÕES: 

 
CARGO HABILITAÇÃO ATRIBUIÇÕES 

ADI – Auxiliar de 

Desenvolvimento 

Infantil 

Ensino Médio 

(magistério/Proinfantil) 

"Atuar junto às crianças nas diversas fases 

de Educação Infantil, auxiliando o 

professor no processo ensino- 

aprendizagem; 

"Auxiliar as crianças na execução de 

atividades pedagógicas e recreativas 

diárias; 

"Cuidar da higiene, alimentação, repouso 

e bem estar das crianças; 

"Auxiliar o professor na construção de 

atitudes e valores significativos para o 

processo educativo das crianças; 

"Planejar junto com o professor regente, 

atividades pedagógicas próprias para cada 

grupo infantil; 

"Auxiliar o professor no processo de 

observação, registro das aprendizagens e 

desenvolvimento das crianças; 

"Auxiliar o professor na construção de 

material didático,  bem  como na 

organização e manutenção deste material; 

"Responsabilizar-se pela recepção  e 

entrega das crianças junto às famílias, 

mantendo um diálogo constante entre 

família,Creches e CEI's; 
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"Acompanhar as crianças, junto às 

professoras e demais funcionários em 

aulas -passeio programadas  pelas Creches 

e CEI's; 

"Participar de capacitações de formação 

continuada. 

 

 

  

 

Lêia-se: 

10 - DOS CARGOS, HABILITAÇÃO E ATRIBUIÇÕES: 

 
CARGO HABILITAÇÃO ATRIBUIÇÕES 

ADI – Auxiliar de 

Desenvolvimento 

Infantil 

Ensino Médio de 

magistério/Proinfantil ou 

superior em pedagogia 

"Atuar junto às crianças nas diversas 

fases de Educação Infantil, auxiliando o 

professor no processo ensino- 

aprendizagem; 

"Auxiliar as crianças na execução de 

atividades pedagógicas e recreativas 

diárias; 

"Cuidar da higiene, alimentação, 

repouso e bem estar das crianças; 

"Auxiliar o professor na construção de 

atitudes e valores significativos para o 

processo educativo das crianças; 

"Planejar junto com o professor regente, 

atividades pedagógicas próprias para 

cada grupo infantil; 

"Auxiliar o professor no processo de 

observação, registro das aprendizagens 

e desenvolvimento das crianças; 

"Auxiliar o professor na construção de 

material didático,  bem  como na 

organização e manutenção deste 

material; "Responsabilizar-se

 pela recepção  e 

entrega das crianças junto às famílias, 

mantendo um diálogo constante entre 

família,Creches e CEI's; 

"Acompanhar as crianças, junto às 

professoras e demais funcionários em 

aulas -passeio programadas  pelas 

Creches e CEI's; 
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"Participar de capacitações de formação 

continuada. 

 

 

Juscimeira-MT, 12 de Março de 2018 

 

 

 

 

 

 Moises dos Santos                              Brunna Martins dos Santos 

 

   Prefeito Municipal                            Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

Cleonice Moreira dos santos Taboza 

Presidente da Comissão Examinado 


