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ERRATA PROCESSO SELETIVO N.º 001/2018 
 

A Prefeitura Municipal de Motuca/SP torna pública e oficializa a presente “ERRATA” ao Edital de Abertura 
de Inscrição. 
 
Onde se lê: 

4 Monitor 
Cadastro 

Reserva 

Ensino Médio 

e 

conhecimentos 

básicos de 

modalidades 

esportivas 

44 horas 3 954,00 

Língua 

Portuguesa, 

Matemática e 

Conhecimentos 

Específicos 

40,00 

 
Leia-se: 

4 Monitor 
Cadastro 

Reserva 
Ensino Médio  44 horas 3 954,00 

Língua 

Portuguesa, 

Matemática e 

Conhecimentos 

Específicos 

40,00 

 
Onde se lê; 

ATRIBUIÇÕES E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
MONITOR 
Descrição Sumária: Auxilia nas atividades desportivas e educacionais, ensinando 
princípios e regras técnicas de diversas modalidades esportivas e de desenvolvimento 
intelectual, de acordo com a orientação do professor de educação física ou 
coordenador pedagógico. 
Descrição Detalhada: - Promove e incentiva a prática desportiva e intelectuais, 
ensinando princípios e regras técnicas de diversas modalidades, para possibilitar o 
desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção das boas condições físicas e 
mentais, sob orientação técnica; 
  - Aplica exercícios a grupos de treinamento, administrando princípios e noções 
básicas, conforme diversas modalidades esportivas e educacionais, visando preservar 
e estimular as boas condições físicas e mentais; 
     - Instrui os treinamentos quanto a técnicas e estratégias próprias de cada 
modalidade, inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações de esportes, para 
assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos do exercício; 
   - Auxilia no treinamento de atletas e equipes para participarem de competições 
regionais e/ou municipais, visando garantir-lhes bom desempenho em competições 
esportivas de todos os gêneros; 
   - Colabora na organização e desenvolvimento de eventos esportivos e educacionais, 
auxiliando na seleção, treino dos atletas ou equipes para participarem de competições 
esportivas ou intelectuais. 
  - Zela pela conservação e armazenamento de materiais e equipamentos esportivos e 
educacionais, acondicionando-os em lugares apropriados, assegurando a utilização 
dos mesmos; 
    - Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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Leia-se: 

MONITOR 
 
Descrição Sumária: Auxilia,fora e dentro de sala de aula, as atividades educacionais 
e culturais, o professor na execução de suas atividades. 
Descrição Detalhada: Promovere incentivar as práticas culturais e educacionais,sob 
orientação do superior hierárquico; 
Colaborar na organização e desenvolvimento de eventos e atividades educacionais e 
culturais; 
Monitorar os alunos durante o transporte escolar; 
Zelar pela integridade física e emocional dos alunos; bem como pela higiene dos 
mesmos;  
Zelar pela conservação e armazenamento de materiais e equipamentos educacionais, 
acondicionando-os em lugares apropriados, assegurando a utilização dos mesmos; 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

As inscrições para a função de MONITOR foram reabertas e serão realizadas no 
período de 20 de fevereiro a 05 de março de 2018. 
 
As demais clausulas do edital permanecem inalteradas. 
 
Motuca, 19 de fevereiro de 2018. 
 

João Ricardo Fascineli                                                           Rejane Mazzi 
   Prefeito Municipal                                                      Presidente da Comissão 
 


