
República Federativa do Brasil

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Pinhal da Serra
EDITAL Nº 09, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

Retifica o Edital nº 07/2021. 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA,  no uso das atribuições legais,  TORNA
PÚBLICA, para conhecimento dos interessados, que o item 2.2 do Edital nº 07/2021, que trata
da abertura de Processo Seletivo Simplificado,  visando à formação de cadastro reserva para
eventuais e futuras contratações por tempo determinado de:  Professor – Área Anos Iniciais,
Professor  –  Área  Educação  Infantil  e  Monitor  de  Educação  Infantil,  passa  a  vigorar  com a
seguinte redação, permanecendo inalteradas as demais disposições editalícias:

2.2 Cargo de Monitor de Educação Infantil

ATRIBUIÇÕES: Executar atividades diárias de recreação, de artes, entretenimento e rítmicas sob
a  orientação  de  profissional  da  educação;  acompanhar  as  crianças  em  passeios,  visitas  e
festividades sociais em auxílio ao professor; executar, orientar, cuidar e auxiliar as crianças no
que refere a higiene pessoal; auxiliar na alimentação; servir as refeições e auxiliar as crianças
menores a se alimentar, auxiliar as crianças a desenvolverem a coordenação motora, mediante
exercícios e brinquedos, conforme orientação do professor responsável; observar a saúde e o
bem-estar  das  crianças  comunicando  ao  professor  qualquer  alteração  ajudando,  quando
necessário,  a  levá-las  ao  atendimento  médico  e  ambulatorial;  ajudar  a  ministrar  os
medicamentos, conforme prescrição médica sob orientação; orientar os pais quanto à higiene
infantil; comunicar ao professor e à direção da escola qualquer incidente ou dificuldade ocorrida;
ajudar  o  professor  na  apuração  da  frequência  diária  e  mensal  das  crianças;  auxiliar  nos
procedimentos de higiene dos alunos; executar outras tarefas afins. 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais (Monitor de Educação Infantil)

PADRÃO DE VENCIMENTO: De acordo com o Padrão III, cujo valor mensal atual é de R$ 1.316,77
– Mil trezentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos mensais.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

- Ensino Médio completo

         Gabinete do Prefeito de Pinhal da Serra, 19 de fevereiro de 2021.
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