
 

 

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES (EAI) 

ERRATA 1 

A Prefeitura Municipal de Registro TORNA PÚBLICO o edital de rerratificação ao edital de abertura do Concurso Público, regido pelas 

Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para provimento de 88 vagas e cadastros reservas para os cargos adiante descritos, sob 

organização e aplicação da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP. 

a) Leia-se como segue e não como constou: 

II- DOS CARGOS 

Cargo Cód. Vagas Def. Salário Jornada Requisitos 

PROFESSOR 

DE 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

- 30 HORAS 

030 CR - 

R$1.879,66 

30HS 

Nível I – Ingresso por concurso público de provas e 

títulos. Diploma de Curso de Ensino Médio com 

habilitação específica para o magistério e curso de 

Especialização na área de Educação Especial, com 

duração mínima de 180 horas reconhecidas pelo 

MEC ou certificado de conclusão devidamente 

acompanhado do histórico escolar, ambos em 

cópia autenticada, devendo efetivar a apresentação 

do diploma no prazo máximo de 02 anos sob pena 

de exoneração. 

R$ 2.179,04 

Nível II – Ingresso por concurso público de provas e 

títulos ou acesso. Diploma de Curso Superior com 

licenciatura de graduação plena em Pedagogia ou 

curso normal superior, ambos com habilitação na 

respectiva área de Educação Especial – 

Reconhecida pelo MEC, ou certificado de 

conclusão de curso devidamente acompanhado do 

histórico escolar, ambos cópia autenticada, 

devendo efetivar a apresentação do diploma no 

prazo máximo de 02 anos sob pena de exoneração 

 

b) Leia-se como segue e não como constou: 

 

5.1. O Concurso Público constará das seguintes fases e provas: 

CARGOS 

(na ordem da ficha de inscrição) 

CÓDIGOS 

(ficha de inscrição) 
ETAPAS / PROVAS 

Nº DE 

QUESTÕES 
Duração 

Secretário de Escola 038 

Conhecimentos Gerais 

Língua Portuguesa 

Matemática 

Atualidades 

Noções de Informática 

 

15 

15 

10 

10 

 

3hs 

 

 

 

 



c) Leia-se como segue e não como constou: 

 

5.2. A prova objetiva – de caráter eliminatório e classificatório – avaliará o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do 

cargo, de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo III deste Edital, e será composta de questões de múltipla escolha com: 

 a)  4 alternativas para os cargos de Ensino Fundamental Incompleto (códigos 001 a 007); e 

 b) 5 alternativas para os demais cargos (códigos 008 a 079). 

 

d) Leia-se como segue e não como constou: 

 

6.16.1. A prova objetiva tem data prevista para sua realização em 16 de setembro de 2018 conforme quadro abaixo, devendo o candidato observar, total e 

atentamente, o disposto nos itens e subitens deste Capítulo, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento: 

 

Para os cargos de códigos Período 

De 001 a 046 Tarde – fechamento dos portões 14h30 

De 047 a 079 Manhã – fechamento dos portões 8h 

 

 

e) Leia-se como segue e não como constou: 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 060 – FISIOTERAPEUTA 

Descrição resumida: atua na prevenção, cura e reabilitação de pacientes nas áreas de ortopedia, neurologia, neuropediatria, reumatologia e 

cardiologia, utilizando-se de técnicas fisioterápicas, tanto em ambiente interno quanto externo, proporcionando maior conforto físico e 

emocional aos pacientes. 

Descrição detalhada: Realiza avaliação e diagnóstico fisioterápico, através de entrevista com pacientes, além de submetê-los a testes 

específicos e solicitar exames complementares, para fechamento do diagnóstico e adoção de condutas relativas aos procedimentos do 

processo terapêutico. Planeja e executa tratamento de afecções reumáticas, processos degenerativos, acidentes vasculares e cerebrais, 

poliomielite, problemas ortopédicos, paraplegias, dificuldades no desenvolvimento neuro-psicomotor em crianças, etc; com o objetivo de 

melhorar as atividades cerebrais e musculares do paciente. Pratica e ensina, ao paciente com sequelas, exercícios específicos, considerando 

para tanto, o tipo e a área do traumatismo do paciente, bem como o equipamento e/ou aparelho a ser utilizado, para dar-lhe suporte, fazendo 

com que tenha ou retorne a uma vida de melhor qualidade. Presta atendimento a pacientes com doenças pulmonares, realizando exercícios 

respiratórios para a liberação de secreção e vibração, estimulando exercícios diários para que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor. 

Realiza atendimentos e tratamentos fisioterapêuticos, tanto em ambiente ambulatorial quanto em ambiente do domicílio do paciente, quando 

necessário, levando-se em consideração o grau de comprometimento deste, em geral pacientes acamados e/ou restritos ao domicílio. 

Participa de reuniões técnicas e administrativas, sugerindo e emitindo pareceres, discutindo casos e encaminhando a outro profissional, caso 

haja necessidade, para uma melhor condução das atividades da unidade. Elabora relatórios administrativos e técnicos, informando o número 

de atendimentos por modalidade e trabalhos realizados para controle da Prefeitura. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 

superior imediato desde que sejam específicas do caso. 

 

Ficam ratificadas as demais disposições constantes do Edital de Abertura de Inscrição nº 001/2018, publicado no Diário Oficial Eletrônico do 

Município de Registro na data de 07 de junho de 2018. 

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é expedido o presente Edital. 

Registro, 12 de junho de 2018. 

GILSON WAGNER FANTIN 
Prefeito Municipal de Registro 


