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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO, NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR
EDITAL N° 02/2013, DE 17 DE OUTUBRO DE 2013.
O MUNICÍPIO DE PALMAS – ESTADO DO TOCANTINS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. CARLOS ENRIQUE FRANCO
AMASTHA, torna pública a retificação do edital de abertura de inscrições nº 01/2013, de 14 de outubro de 2013, conforme se segue:
1.

No item 2.1.1 do ANEXO III (RESPONSABILIDADES E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS), onde se lê:
2.1.1 AGENTE DE TRANSPORTE EDUCACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.1

Desempenhar as atividades relativas ao planejamento, preparação, conservação, armazenamento e distribuição da alimentação
escolar;
Desempenhar as atividades de vigilância, limpeza, monitoramento, manutenção e organização da infraestrutura escolar, além do
disposto na normativa vigente;
Conhecer e respeitar as normas legais e regulamentares da Educação Municipal;
Participar da formação de políticas educacionais nos diversos âmbitos da Educação Básica Municipal;
Elaborar planos, programas e projetos educacionais no âmbito específico de sua área de atuação;
Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico;
Participar de reunião de trabalho;
Participar de cursos de formação permanente;
Zelar pelo fiel cumprimento da normativa vigente;
Participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

leia-se:
2.1.1 AGENTE DE TRANSPORTE EDUCACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Fazer o transporte de pessoas e de mercadorias, de acordo com as demandas apresentadas;
Zelar e manter limpos os veículos sob sua responsabilidade;
Comunicar ao respectivo setor sobre qualquer necessidade de manutenção percebida nos veículos;
Conduzir os veículos com segurança, respeitando as leis do trânsito;
Executar tarefas de média complexidade que exijam habilidades motoras e médio esforço físico de apoio às atividades
administrativas na área de transporte;
Conhecer e respeitar as normas legais e regulamentares da Educação Municipal;
Participar da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos da Educação Básica Municipal;
Participar de reunião de trabalho;
Participar de cursos de formação permanente;
Zelar pelo fiel cumprimento da normativa vigente;
Participar de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade;
Efetuar demais tarefas correlatas à sua função;
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

Permanecem inalteradas as demais disposições do edital.
Palmas/TO, 17 de outubro de 2013.
Carlos Enrique Franco Amastha
Prefeito de Palmas-TO

