EDITAL Nº 02/2018
Retifica o Edital nº 01/2018, prorroga o prazo de
inscrições e dá outras providências.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES, Estado do Piauí, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos do subitem 14.9 do Edital nº 01/2018, publicado no
Diário Oficial dos Municípios em 06 de fevereiro de 2018, resolve RETIFICAR o Edital nº
01/2018, e prorrogar o período de inscrições, nos seguintes termos:
1. Na Tabela I, do subitem 3.1, nos requisitos necessários (escolaridade mínima) do cargo
de Assistente Social, onde se lê: “Graduação em Assistência Social + Registro no
Conselho de Classe”, leia-se: ““Graduação em Serviço Social + Registro no Conselho de
Classe”.
2. Na Tabela I, do subitem 3.1, no cargo de item 12, onde se lê:
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3. No Anexo II do Edital nº 01/2018 fica estabelecido o seguinte conteúdo programático
para o cargo de Educador Físico:
“EDUCADOR FÍSICO: Desenvolvimento motor e aprendizagem motora. Corporeidade e
motricidade. Atividade física, saúde e qualidade de vida. Ginástica laboral. Esportes coletivos e
individuais. Atividades rítmicas e expressivas. Lazer, recreação e jogos. Atividade motora
adaptada. Cinesiologia. Fisiologia do exercício. Cineantropometria. Atividades físicas para
grupos especiais. Musculação. Socorros e urgências em esportes e lazer. Planejamento e
prescrição da atividade física. Educação física e saúde pública diante das mudanças na produção,
organização e gestão do trabalho e sua atuação no NASF. Aspectos econômicos, sociais,
históricos, geográficos e culturais do Estado do Piauí e do Município de Dom Expedito Lopes-PI.”

4. No Anexo III, que trata das atribuições dos cargos, fica estabelecido as seguintes
atribuições para o cargo de Educador Físico:

“EDUCADOR FÍSICO: Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade;
veicular informação que visam à prevenção, minimização dos riscos e proteção à
vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; incentivar a criação de espaços de
inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades,
por meio de atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; proporcionar
Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas Corporais nutrição e saúde juntamente com
as ESF; contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de
convivência como proposta de inclusão social; capacitar os profissionais, inclusive os Agentes
Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem como facilitador-monitores no desenvolvimento de
Atividades Físicas/Práticas Corporais; promover ações ligadas a Atividade Física/Práticas
Corporais junto aos demais equipamentos públicos presentes no município; promover eventos
que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para
a saúde da população; executar outras tarefas correlatas.”

5. Fica prorrogado o período de inscrições no processo seletivo simplificado, até às
23h59min do dia 05 de março de 2018.
5.1. Permanecem válidas as inscrições realizadas anteriormente, sendo facultada,
àqueles que não realizaram seu pagamento, a emissão de 2ª via de boleto bancário
no endereço eletrônico www.institutolegatus.com.br.
5.2. O pagamento do boleto bancário deverá ser feito até às 23h59min do dia 06
de março de 2018.
6. Permanecem válidas as demais disposições do Edital nº 01/2018, inclusive as datas
para as demais etapas do certame, previstas em seu cronograma.

Dom Expedito Lopes-PI, 26 de fevereiro de 2018.

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

