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ERRATA 001 

 
Vimos pelo presente apontar a correção que deve ser promovida na leitura do texto do edital do Concurso Público nº 
001/2019 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, publicado no endereço eletrônico desta empresa, 
publicando-se nesta data, a ERRATA que segue do Edital.  
 
Portanto: 
 
- Na tabela 2.2, onde se lê: 
 

020 

MÉDICO 
ESPECIALISTA 

PEDRIATA 

01 
0 
 

R$ 32,84 P/Hora 
Ref. VIII 

**10 horas 
Ensino Superior em medicina 

com registro no respectivo 
conselho de Classe. 

Estatutário R$ 70,00 

 
- Leia-se: 
 

020 

MÉDICO 
ESPECIALISTA 

PEDIATRA 

01 
0 
 

R$ 32,84 P/Hora 
Ref. VIII 

**10 horas 
Ensino Superior em medicina 

com registro no respectivo 
conselho de Classe. 

Estatutário R$ 70,00 

 
- No Anexo I – Atruibuições, onde se lê: 
 
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
Auxiliar o professor de educação infantil nas atividades diárias; Auxiliar o aluno no desenvolvimento da sua autonomia 
nas atividades básicas da vida diária; Acompanhar e auxiliar o aluno nas atividades de sala de aula, educação física, 
sala de informática, sala de leitura, sala de recursos multifuncionais e no recreio, incentivando a interação com os 
demais alunos; Auxiliar o aluno em sua alimentação, higiene pessoal e locomoção de acordo com as particularidades 
individuais, seguindo as orientações do serviço especializado; Auxiliar os alunos, de acordo com as orientações do 
serviço especializado, quanto ao uso dos materiais e recursos de Comunicação Aumentativa Alternativa e Tecnologia 
Assistida; Auxiliar, de acordo com as orientações do serviço especializado, na produção e adaptação de materiais 
didáticos e pedagógicos acessíveis; Relatar ao professor da classe comum ou do ensino especializado, qualquer 
informação em relação ao aluno, recebida pela família ou por outros profissionais; Auxiliar, quando necessário, na 
limpeza das instalações escolares; Executar outras atribuições afins. 
 
- Leia-se: 
Auxiliar na realização das atividades junto às crianças cuidando do seu desenvolvimento intelectual, emocional e físico. 

 
- No Anexo I – Atruibuições, onde se lê: 
 
BERÇARISTA 
Auxiliar o professor no cuidado com os alunos, nas atividades diárias; Cuidar da higiene das crianças para assegurar-
lhes asseio e boa apresentação; Servir merendas e refeições às crianças, auxiliando-as quando necessário; participar de 
atividades de recreação dos alunos, acompanhando-os e auxiliando o professor; Relatar ao professor qualquer 
informação em relação ao aluno, recebida pela família ou por outros profissionais; Receber e entregar as crianças aos 
seus respectivos responsáveis nos horários de entrada e saída da unidade de ensino; Efetuar a limpeza dos brinquedos, 
instrumentos, utensílios, roupas e demais materiais utilizados na unidade de ensino; Executar outras atribuições afins. 

 
- Leia-se: 
BERÇARISTA 
Executar tarefas em berçário, cuidando de crianças e da conservação dos alimentos, limpeza e higiene do berçário, 
equipamentos e rouparia. 
 
 
- No Anexo II – Conteúdo Prográmatico, onde se lê: 
 

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL - COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSORES E SURPERVISOR DE 
ENSINO 

Lei nº 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 13.005/14 aprova o Plano Nacional 
de Educação - PNE e dá outras providências. Constituição Federal de 1988 - CAPÍTULO III - Seção I - DA EDUCAÇÃO 
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– artigos 205 ao 214. Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
SÃO CAETANO DO SUL – 2015/2024  

 
- Leia-se: 
 

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL - COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSORES E SURPERVISOR DE 
ENSINO 

Lei nº 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 13.005/14 aprova o Plano Nacional 
de Educação - PNE e dá outras providências. Constituição Federal de 1988 - CAPÍTULO III - Seção I - DA EDUCAÇÃO 
– artigos 205 ao 214. Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.  
 

 
 

Taquaritinga,  08 de abril de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DÉDALUS CONCURSOS 


