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CONCURSO PÚBLICO n° 02/2014 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO nº 01/2014  

 
A Prefeitura do Município de Mauá, através da Secretaria de Administração e Modernização, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e de acordo com o item 8.8 do Edital 
de Abertura do Concurso 02/2014, torna pública a RETIFICAÇÃO do referido Edital, conforme 
segue: 
 
 
1. Fica retificada a Síntese das Atribuições do cargo de Professor I: 
 
 Onde se lê:  
 
 Professor I: Organiza e promove as atividades educativas, levando as crianças a se 
 exprimirem através de desenhos, pintura, conversação, canto ou por outros meios e 
 ajudando-as nestas atividades, para desenvolver física, mental, emotiva e socialmente 
 os educandos em idade pré-escolar. 
 Área de atuação classes de 1a. a 4a. série do ensino fundamental, regular ou supletivo: 
 Ministra aulas das matérias que compõem as faixas de comunicação e expressão, 
 integração social e iniciação às ciências, nas quatro primeiras séries do ensino de 1º 
 grau,  transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada e através de 
 atividades,  para  proporcionar aos alunos os meios elementares de comunicação e 
 instruí-los  sobre os princípios básicos da conduta científica social. 
 Área de atuação educação especial: Promove a educação de crianças portadoras de 
 deficiências, aplicando técnicas especiais e adaptando métodos regulares de ensino, 
 para   levá-las a uma integração social satisfatória e realização profissional em 
 ocupações  compatíveis com suas possibilidades e aptidões. 
  
 Leia-se: 
 
 Educação Infantil: Organiza e promove as atividades educativas, levando as crianças a 
 se exprimirem através de desenhos, pintura, conversação, canto ou por outros meios e 
 ajudando-as nestas atividades, para desenvolver física, mental, emotiva e socialmente 
 os educandos em idade pré-escolar. 
 Ensino Fundamental: classes de 1a. a 5a. ano, regular ou supletivo: Ministra aulas das 
 matérias que compõem as faixas de comunicação e expressão,  integração social e 
 iniciação às ciências, nas quatro primeiras séries do ensino de 1º  grau,  transmitindo 
 os conteúdos pertinentes de forma integrada e através de  atividades,  para 
 proporcionar aos alunos os meios elementares de comunicação e  instruí-los  sobre                   
 os princípios básicos da conduta científica social. 
 Educação Especial: Promove a educação de crianças portadoras de deficiências, 
 aplicando técnicas especiais e adaptando métodos regulares de ensino,  para levá-
 las a uma integração social satisfatória e realização profissional em ocupações compa
 tíveis com suas possibilidades e aptidões. 
 
 

Mauá, 15 de outubro de 2014. 
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