
  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL – SC 

                                                PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL No 002/2019 

             ERRATA 02 

 

A Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Indaial, Santa Catarina, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto nº 

1234/2019 e Lei 4724/12 e suas alterações, torna pública a ERRATA 02. 

 

Anexo I 

 

ONDE SE LÊ: 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

[...] 

PROFESSORES - Reger classes da Educação Básica, em sua área de habilitação específica. 

[...] 

 

 

LEIA-SE: 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

[...] 

PROFESSORES: 

- Ministrar aulas de forma a cumprir com o programa de conteúdos das disciplinas ou anos/séries sob sua responsabilidade. 

- Participar da elaboração e/ou realimentação do projeto político pedagógico da instituição educacional, de acordo com a proposta curricular adotada pelo sistema 

de ensino. 

- Participar da elaboração, execução e avaliação do planejamento de ensino, em consonância com o projeto político pedagógico da instituição educacional e com 

a proposta curricular adotada pelo sistema de ensino. 

- Participar na elaboração dos planos de recuperação de estudos/conteúdos a serem trabalhados com os alunos. 

- Informar à equipe pedagógica os problemas que interferem no trabalho de sala de aula. 

- Planejar, executar e avaliar atividades pedagógicas que visem cumprir os objetivos do processo de ensino e aprendizagem. 

- Participar de reuniões e eventos da instituição educacional. 

- Propor, executar e avaliar alternativas que visem a melhoria do processo educativo. 

- Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do aluno, proporcionando meios para seu melhor desenvolvimento. 

- Acompanhar e subsidiar o trabalho pedagógico visando o avanço do aluno no processo de ensino e aprendizagem, de forma que ele se aproprie dos conteúdos 

do ano/série em que se encontra. 

- Recuperar o aluno com defasagem de conteúdos que esteja sob sua responsabilidade, dando atendimento individualizado. 

- Buscar o aprimoramento de seu desempenho profissional, através da participação em grupos de estudos, cursos e eventos educacionais. 

- Proceder todos os registros das atividades pedagógicas, tais como: registro de frequência de alunos, registros de conteúdos desenvolvidos, planejamento escolar 

e relatório das atividades desenvolvidas em sala de aula. 

- Desenvolver, nos momentos das horas complementares ao exercício da docência, o estabelecido no art. 67 desta Lei. 

- Promover a integração entre escola, família e comunidade, colaborando para o melhor atendimento do educando. 



  

 

 

- Manter os pais informados do rendimento escolar dos filhos. 

- Organizar o plano de aula, garantindo maior direcionamento ao seu trabalho. 

- Participar das atividades do colegiado da instituição educacional. 

- Manter a pontualidade e assiduidade diária, comprometendo-se com a administração e coordenação pedagógica da instituição educacional quanto às obrigações 

da função e as normas do regimento interno da mesma. 

- Executar outras atividades inerentes à função. 

 [...] 

 

 

Os demais itens permanecem inalterados. 

 

 

Prefeitura Municipal de Indaial/SC, 05 de setembro de 2019. 

 

 

Comissão de Acompanhamento de Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Indaial/SC. 

 


