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O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO COSTA - PI, no uso de suas atribuições legais RESOLVE: 

1º - Acrescentar ao Edital nº 001/2019 o ANEXO VII – DISCRIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS 

CARGOSconforme o que se segue:   

CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar atividades e serviços gerais de infra-

estrutura, conservação, limpeza, jardinagem e outros; Executar e manter a 

limpeza das dependências internas e externas dos órgãos; Transportar móveis, 

máquinas e equipamentos; Ajudar nos trabalhos de almoxarifado e de cargas e 

descarga de materiais; Realizar serviços de mensageiro; Encarregar-se da 

abertura e fechamento de portas e janelas; Adotar medidas de prevenção de 

incêndios e colaborar nos trabalhos de extinção do mesmo; Fazer pequenos 

reparos em instalações hidráulicas, elétricas e de marcenaria; Desempenhar 

outras atividades correlatas. 

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto 

 

CARGO: Técnico em Informática 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercer atividades de Suporte Técnico, montagem e 

manutenção de computadores, detecção e correção de problemas nos 

computadores, instalação e configuração de redes e softwares, organização de 

banco de dados, bem como o desenvolvimento de sistemas e websites.  

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Ensino Médio Completo + Curso técnico em Informática 

 

CARGO: Merendeira 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Preparar refeições, utilizando ingredientes e alimentos, 

para servir as crianças, adolescentes e outros, observando as condições de 

higiene, quantidades e aproveitamento; Servir as refeições em horários pré-
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estabelecidos ou quando solicitado; 

Promover a limpeza de pratos, talheres, copos, xícaras e demais instrumentos e 

equipamentos da cozinha; Realizar o controle de alimentos, verificando prazos 

de validades e tempo de duração, e solicitado à devolução quando não 

estiverem de acordo com as especificações das normas vigentes; Efetuar a 

esterilização de utensílios utilizados na unidade; Controlar a quantidade de 

alimentos consumidos, solicitando reposição quando necessário; Zelar pelas 

condições de manipulação, conservação e distribuição de alimentos; 

Desempenhar outras atividades correlatas.  

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto 

 

CARGO: Motorista I 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Conduzir veículos automotores de passeio leves, 

manipulando os comandos de marcha e direção, conduzindo o veículo no 

trajeto ou itinerário previsto, de acordo com as regras de trânsito, para o 

transporte de materiais e/ou servidores.  

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo + Carteira Nacional de 

Habilitação B ou superior 

 

CARGO: Motorista II 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Conduzir veículos automotores de passeio leves, 

ambulâncias, caminhonetes, caminhões, ônibus escolares, e outros veículos de 

transporte de passageiros e cargas, manipulando os comandos de marcha e 

direção, conduzindo o veículo no trajeto ou itinerário previsto, de acordo com 

as regras de trânsito, para o transporte de materiais e/ou servidores.  

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo + Carteira Nacional de 
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Habilitação D ou superior 

 

CARGO: Operador de Máquinas Pesadas 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operar retroescavadeira, moto niveladora, trator de 

esteira, máquinas pesadas em geral, executando as tarefas pertinentes a 

utilização da mesma na área urbana e rural, vistoriar o veículo e zelar pela 

manutenção, recolhê-los à garagem assim que as tarefas forem concluídas. 

Desempenhar outras tarefas semelhantes. 

Desempenhar outras atividades correlatas. 

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo + Carteira Nacional de 

Habilitação D ou Superior 

 

CARGO: Professor Classe B – Educação Infantil – Área Pedagogia 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejar e ministra aulas e atividades afins, para aluno 

da educação infantil ao ensino fundamental, elaborando e aplicando teste, 

estabelecendo tarefas para os alunos, selecionando o material didático a ser 

empregado no ensino, em conformidade com os programas estabelecidos. 

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Curso Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia.  

 

CARGO: Técnico em Enfermagem 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desenvolver atividades auxiliares e técnicos nos 

serviços de enfermagem, através de participações e programas que visem a 

preservação, manutenção, recuperação e elevação de bom nível de saúde da 

coletividade, bem como atividades de apoio ou tratamento médico e cirúrgico 

sob supervisão do enfermeiro 

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Enfermagem, com 
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Registro no Conselho Competente.  

 

CARGO: Técnico Contábil 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar atividades de registros contábeis financeiros e 

orçamentários, através de operações manuais ou maquinizadas; Auxiliar o 

Contador; Desempenhar outras atividades correlatas. 

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Contabilidade 

 

CARGO: Assistente Social 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, 

identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais e psíquicas 

e de outra ordem e aplicando métodos e processos básicos do serviço social 

para prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover a 

integração ou reintegração dessas pessoas à sociedade.  

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Curso Superior Completo em Assistência Social + Registro no 

Conselho Competente. 

 

CARGO: Psicólogo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizar exames psicológicos em pacientes, pesquisar e 

diagnosticar, no ambiente de trabalho, as causas psicológicas das falhas, 

deficiências e baixa produtividade dos servidores; aplicar e interpretar testes 

para avaliação de nível mental, personalidade, aptidões específicas, motricidade 

e outros requisitos com vistas à orientação ou seleção e ajustamento do 

indivíduo ao trabalho; promover interação entre os vários setores da 

administração, procurando obter maior produtividade e maior satisfação do 

indivíduo no trabalho; Desempenhar outras atividades correlatas. 

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 
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Escolaridade: Curso Superior Completo em Psicologia + Registro no Conselho 

Competente. 

 

CARGO: Agente Comunitário de Saúde 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico 

e sócio cultural da comunidade; Promover ações de educação para a saúde 

individual e coletiva; Registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento 

das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 

Estimular à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a 

área da saúde; Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 

situações de risco à família; Prestar informações, preencher fichas e 

formulários integrantes da documentação das famílias atendidas pelo 

programa; Arquivar e manter em condições ideais de conservação toda a 

documentação que fizer parte do PSF; Participar em ações que fortaleçam os 

elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; 

Executar outras tarefas correlatas.  

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Ensino Médio Completo/Residir na área da comunidade em que 

atuar/ Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com 

carga horária mínima de quarenta horas, conforme Art. 6º, incisos I, II e III da 

Lei nº 11.350/2006) 

 

CARGO: Dentista Ambulatorial 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Diagnosticar e tratar afecções da boca e região 

maxiofacial, fazer extrações ou restaurações, executar pequenas cirurgias 

bucais, atender urgências/emergências, promover e recuperar a saúde bucal 

em geral. Planejar e executar juntamente com a equipe, tarefas relacionadas à 

clinica odontológica visando o tratamento e higiene bucal; Utilizar de todos os 

recursos para manter o paciente bem, fisicamente e esteticamente; Realizar 
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profilaxia dentária aplicando flúor, afim de manter condições saudáveis à boca; 

atendendo os casos específicos, para eliminar focos de infecções; Atender 

urgências/emergências odontológicas. 

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Curso Superior em Odontologia + Registro no CRO 

 

CARGO: Dentista Programa Saúde Básica 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Diagnosticar e tratar afecções da boca e região 

maxiofacial, fazer extrações ou restaurações, executar pequenas cirurgias 

bucais, atender urgências/emergências, promover e recuperar a saúde bucal 

em geral. Planejar e executar juntamente com a equipe, tarefas relacionadas à 

clinica odontológica visando o tratamento e higiene bucal; Participar do 

processo de identificação dos problemas dos diferentes grupos populacionais do 

território sob responsabilidade de seu serviço de saúde, atuando em equipes 

multidisciplinares e intersetoriais; Realizar profilaxia dentária aplicando flúor, 

afim de manter condições saudáveis à boca; executar pequenas cirurgias 

bucais; atendendo os casos específicos, para eliminar focos de infecções; Dar 

atendimento especializado conforme as atividades descritas nos programas 

municipais de acordo com as prioridades estabelecidas. Fazer encaminhamento 

dos pacientes conforme a referencia existente, e executar tarefas correlatas 

quando solicitado por superiores. 

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Curso Superior em Odontologia + Registro no CRO 

 

CARGO: Fisioterapeuta 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trata sequelas de meningites, encefalites, doenças 

reumáticas, paralisias, sequelas de acidentes vascular-cerebrais e outros, 

empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia, hidroterapia, 

mecanoterapia, massoterapia, fisioterapia desportiva e técnicas especiais de 
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reeducação muscular para obter o máximo de recuperação funcional dos 

órgãos e tecidos afetados.  

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Curso Superior em Fisioterapia + Registro no CREFI  

 

CARGO: Enfermeiro 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planeja, organiza, supervisiona e executa serviços de 

enfermagem empregando processos de rotina e ou específicos que possibilitem 

a proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva.  

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Curso Superior Completo em Enfermagem + Registro no COREN 

 

CARGO: Psicopedagogo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Estudar os processos de aprendizagem de crianças, 

adolescentes e adultos. Identificar as dificuldades e os transtornos que 

interferem na assimilação do conteúdo. Promover intervenções em caso de 

fracasso ou de evasão escolar. Orientar os professores sobre a melhor forma de 

ajudar o aluno com dificuldades de aprendizagem, dentro da sala de aula. 

Realizar um diagnóstico institucional para averiguar possíveis problemas 

pedagógicos que possam estar prejudicando o processo ensino-aprendizagem. 

Encaminhar o aluno para um profissional (psicólogo, fonoaudiólogo, etc.) a 

partir de avaliações psicopedagógicas. Conversar e fornecer orientações aos 

pais dos alunos. Auxiliar a direção das Escolas para que os profissionais da 

instituição possam ter um bom relacionamento entre si. Conversar com a 

criança ou o adolescente quando este necessitar de orientação. Identificar, 

através de diagnóstico clínico, as causas dos problemas de aprendizagem dos 

alunos, utilizando, para tanto, instrumentos como: provas operatórias (Piaget), 

provas projetivas (desenhos), histórias, material pedagógico etc.  

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 
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Escolaridade: Curso Superior Completo em Pedagogia + Especialização em 

Psicopedagogia. 

 

CARGO: Nutricionista 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planeja, coordena e supervisiona serviços ou 

programas de nutrição, analisando carências e o conveniente aproveitamento 

dos recursos dietéticos.  

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Curso Superior em Nutrição + Registro no CRN. 

 

CARGO: Médico Veterinário 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planeja, organiza, supervisiona e executa programas de 

defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária, 

realizando estudos e pesquisas, aplicando medicamentos, dando consultas, 

fazendo relatórios, exercendo fiscalização e empregando outros métodos, para 

assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional e econômica de 

alimentos e a saúde da comunidade.  

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Curso Superior em Medicina Veterinária + Registro no CRMV. 

 

CARGO: Agente de Endemias 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atitudes de vigilância, prevenção e controle de doenças 

e promoção da saúde; Discernimento e execução das atividades dos programas 

de controle de zoonoses; Pesquisa e coleta de vetores causadores de infecções e 

infestações; Vistoria de imóveis e logradouros para eliminação de vetores 

causadores de infecções e infestações; remoção e/ou eliminação de recipientes 

com foco ou focos potenciais de vetores causadores de infecções e infestações; 

Manuseio e operação de equipamentos para aplicação de larvicidas e 

inseticidas; Aplicação de produtos químicos para controle e/ou combate de 
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vetores causadores de infecções e infestações; Execução de guarda, 

alimentação, captura, remoção, vacinação, coleta de sangue e eutanásia de 

animais; Orientação aos cidadãos quanto à prevenção e tratamento de doenças 

transmitidas por vetores; Participação em reuniões, capacitações técnicas e 

eventos de mobilização social; Participação em ações de desenvolvimento das 

políticas de promoção da qualidade de vida. Participar em ações que fortaleçam 

os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de 

vida; Executar outras tarefas correlatas. 

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Ensino Médio Completo / Ter concluído, com aproveitamento, 

curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas, 

conforme Art. 7º, incisos I e II da Lei nº 11.350/2006) 

 

CARGO: Engenheiro Agrônomo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercer as atribuições básicas do cargo referentes a 

Engenharia Rural; construções para fins rurais e suas instalações 

complementares; irrigação e drenagem para fins agrícolas; fitotecnia e 

zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais renováveis; 

ecologia; agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; 

tecnologia de transformação (açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e 

destilados); beneficiamento e conservação dos produtos animais e vegetais; 

zimotecnia; agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos; processo de 

cultura e de utilização de solo; microbiologia agrícola; biometria; parques e 

jardins; mecanização na agricultura; implementos agrícolas; nutrição animal; 

agrostologia; bromatologia e rações; economia rural e crédito rural; realizar 

atividades de nível superior que envolvam o assessoramento aos membros do 

Ministério Público em processos administrativos e judiciais oriundos das 

diversas áreas de atuação do Ministério Público, prestando informações 

técnicas sob a forma de pareceres, laudos e relatórios em matérias de sua área 
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de formação, indicando a fundamentação técnica, métodos e parâmetros 

aplicados; atuar, ainda, em projetos e convênios; executar tarefas afins. 

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Curso Superior Completo em Engenharia Agronômica + Registro 

no Conselho Competente. 

 

CARGO: Engenheiro Civil 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil 

relativos a rodovias, aeroportos, vias férreas, sistemas de água e esgoto e 

outros, estudando características e preparando planos, métodos de trabalho e 

demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, 

manutenção e reparo das obras mencionadas e assegurar os padrões técnicos 

exigidos.  

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Curso Superior Completo em Engenharia Civil + Registro no 

CREA. 

 

CARGO: Orientador Social 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Mediar os processos grupais do Serviço, sob orientação 

do órgão gestor; participar de atividades de planejamento, sistematizar e avaliar 

o Serviço, juntamente com a equipe de trabalho responsável pela execução; 

Atuar como referência para crianças/adolescentes e para os demais 

profissionais que desenvolvem atividades com o Grupo sob sua 

responsabilidade; Registrar a frequência e as ações desenvolvidas, e 

encaminhar mensalmente as informações para o profissional de referência do 

CRAS; Organizar e facilitar situações estruturadas de aprendizagem e de 

convívio social, explorando e desenvolvendo temas e conteúdos do Serviço; 

Desenvolver oficinas esportivas, culturais e de lazer, em caso de habilidade 

para tal; Identificar e encaminhar famílias para o técnico da equipe de 
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referência do CRAS; Participar de atividades de capacitação da equipe de 

trabalho responsável pela execução do Serviço; Identificar o perfil dos usuários 

e acompanhar a sua evolução nas atividades desenvolvidas; Informar ao técnico 

da equipe de referência a identificação de contextos familiares e informações 

quanto ao desenvolvimento dos usuários em seus múltiplos aspectos (emotivos, 

de atitudes etc.); Coordenar o desenvolvimento das atividades realizadas com 

os usuários; Manter arquivo físico da documentação do(s) Grupo(s), incluindo 

os formulários de registro das atividades e de acompanhamento dos usuários.  

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Ensino Médio completo 

 

CARGO: Auxiliar de Consultório Dentário 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar sob supervisão do Cirurgião Dentista, 

atividades relacionadas ao suporte, ao atendimento geral em consultórios, 

providenciando a desinfecção, limpeza, manutenção e a guarda dos materiais e 

equipamentos utilizados. 

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Ensino Médio + Curso Técnico de Auxiliar de Consultório 

Dentário ou Auxiliar de Saúde Bucal. 

 

CARGO: Fonoaudiólogo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atender pacientes para prevenção, habilitação e 

reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de 

fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e diagnóstico 

fonoaudiólogo; orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de 

prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. 

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Curso superior em Fonoaudiologia + Registro no CREFONO. 
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CARGO: Educador Físico 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atuar no planejamento e desenvolvimento de atividades 

recreativas e de aulas práticas em programas de atividades físicas (ginásticas, 

atividades aquáticas, esportes, lutas, danças, avaliação física e práticas 

corporais alternativas), por meio de ações educativas para  

todas as faixas etárias. 

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Curso Superior Completo em Educação física + Registro no CREF. 

 

CARGO: Cuidador Infantil 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizar tarefas de apoio no atendimento de crianças e 

dos adolescentes em escolas e creches; Dar banho, higienizar e realizar a troca 

de fraudas e de roupas de crianças e adolescentes, quando necessário; 

Alimentar e auxiliar na alimentação de crianças e adolescentes; Informar seu 

responsável imediato a respeito de acontecimentos diversos, tais como febre, 

diarreia, qualquer mal-estar, mudança de comportamento das crianças e 

adolescentes; Colaborar no recebimento e entrega de crianças e adolescentes; 

Participar com o pessoal técnico-administrativo e demais profissionais de 

reuniões administrativas, festivas e outras atividades que exijam decisões 

coletivas; Participar das atividades de atualização e aperfeiçoamento, visando 

aprofundar conhecimentos pertinentes a sua área de atuação; Assistir e orientar 

os alunos no aspecto de lazer, segurança, saúde e higiene, dentro das 

dependências escolares.  

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade:Ensino Médio Completo 

 

CARGO: Operador de Sistemas de Informação – Programas Sociais 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operar, instalar, configurar, manter e monitorar 

equipamentos de informática e sistema de informações da área assistencial – 

programas sociais; participar do desenvolvimento de projetos, instalação, 

implantação, manutenção, documentação e suporte de sistemas hardware. 

Prestar atendimento técnico, bem como dar suporte ao usuário; zelar pela 
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guarda, manutenção, sigilo e cópia de segurança de dados dos usuários dos 

programas Sociais; prestar atendimento presencial aos usuários dos Programas 

Sociais.  

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade:Ensino Médio Completo + Curso de Informática Básica + 

Conhecimentos em Sistemas de Informações em Programas Sociais + 

Experiência comprovada de, no mínimo, um ano na área 

 

CARGO: Professor Classe B – ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejar e ministra aulas e atividades afins, para aluno 

da educação infantil ao ensino fundamental, elaborando e aplicando teste, 

estabelecendo tarefas para os alunos, selecionando o material didático a ser 

empregado no ensino, em conformidade com os programas estabelecidos. 

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Curso Superior de Licenciatura Plena em Letras - Habilitação em 
Língua Portuguesa. 

 

CARGO: Professor Classe B – ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejar e ministra aulas e atividades afins, para aluno 

da educação infantil ao ensino fundamental, elaborando e aplicando teste, 

estabelecendo tarefas para os alunos, selecionando o material didático a ser 

empregado no ensino, em conformidade com os programas estabelecidos. 

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Curso Superior em Educação Física + Registro no Conselho 

competente. 
 

CARGO: Professor Classe B – ÁREA: MATEMÁTICA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejar e ministra aulas e atividades afins, para aluno 

da educação infantil ao ensino fundamental, elaborando e aplicando teste, 

estabelecendo tarefas para os alunos, selecionando o material didático a ser 
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empregado no ensino, em conformidade com os programas estabelecidos. 

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Curso Superior de Licenciatura Plena em Matemática. 

 

CARGO: Professor Classe B – ÁREA: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejar e ministra aulas e atividades afins, para aluno 

da educação infantil ao ensino fundamental, elaborando e aplicando teste, 

estabelecendo tarefas para os alunos, selecionando o material didático a ser 

empregado no ensino, em conformidade com os programas estabelecidos. 

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Curso Superior Completo de Graduação em Sistemas de 
Informação ou Ciência da Computação ou Licenciatura em Informática. 
 

CARGO: Professor Classe B – ÁREA: INGLÊS 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejar e ministra aulas e atividades afins, para aluno 

da educação infantil ao ensino fundamental, elaborando e aplicando teste, 

estabelecendo tarefas para os alunos, selecionando o material didático a ser 

empregado no ensino, em conformidade com os programas estabelecidos. 

REQUISITO MINIMO DE INGRESSO: (Concurso Público) 

Escolaridade: Curso Superior de Licenciatura Plena em Letras - Habilitação em 
Língua Inglesa.  
 

2º - Manter as demais normas já estabelecidas e publicadas na íntegra no edital Nº 001/2019. 
 

3º - Revogar todas as disposições em contrário. 

 
 

João Costa (PI), 12de março de 2020. 

 

GILSON CASTRO DE ASSIS                                                                                                                                                                  

Prefeito Municipal 
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