
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA 
Estado de São Paulo 

 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 02/2017 
 

RETIFICAÇÃO Nº 1 
 
A Prefeitura Municipal da Limeira, por meio do presente edital, faz saber que retifica o edital do Concurso Público nº 02/2017, conforme 

especificado a seguir: 
 
1) No ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS, leia como segue e não como constou: 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
Descrição Detalhada:  

• Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano Escolar do estabelecimento de ensino;  

• Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;  

• Zelar pela aprendizagem dos alunos;  

• Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;  

• Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

• Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade;  

• Participar das decisões referentes à classificação e reclassificação dos alunos;  

• Realizar atividades relacionadas à coordenação pedagógica, atuando, como professor coordenador quando designado;  

• Proceder à observação dos alunos identificando necessidades e carências de ordem social, psicológica, material ou de saúde que 
interferem na aprendizagem, encaminhando aos setores especializados de assistência;  

• Participar dos Conselhos de Ciclo; 

• Participar do Conselho de escola quando indicado;  

• Manter permanente contato com os pais dos alunos ou seus responsáveis, informando-os e orientando-os sobre o desenvolvimento 
dos mesmos, obtendo dados de interesse para o processo educativo;  

• Participar de atividades cívicas, culturais e educativas da comunidade;  

• Participar da Associação de Pais e Mestres e outras instituições auxiliares da escola;  

• Executar e manter atualizados os registros escolares e os relatórios de suas atividades especificas e fornecer informações conforme 
as normas estabelecidas;  

• Executar outras atividades afins, determinadas pelo superior imediato. 
 

Permanecem inalterados os demais itens do referido edital. 
 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Retificação. 
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