PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Estado de Santa Catarina

RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2012

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA, considerando a necessidade de
alteração nos pré-requisitos para o cargo de Educador Físico – NASF, torna público aos
candidatos interessados no Concurso Público, que nesta data, foram retificados as
seguintes informações do Edital 001/2012:
No Edital 001/2012, item 2.2.1 - Cargos com exigência de curso de nível superior,
onde se lê:
CARGO
Educador
Físico – NASF

EXIGÊNCIAS DE
ESCOLARIDADE
E REGISTRO
PROFISSIONAL
Diploma de curso
superior de Educação
Física. Registro no
CREF3/SC.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Fortalecer e promover o direito constitucional ao lazer;
desenvolver ações que promovam a inclusão social e que tenham a
intergeracionalidade, a integralidade do sujeito, o cuidado integral
e a abrangência dos ciclos da vida como princípios de organização
e fomento das praticas corporais/atividade física; desenvolver
junto à equipe de SF ações intersetoriais pautadas nas demandas
da comunidade; favorecer o trabalho interdisciplinar amplo e
coletivo como expressão da apropriação conjunta dos
instrumentos, espaços e aspectos estruturantes da produção da
saúde e como estratégia de solução de problemas, reforçando os
pressupostos do apoio matricial; favorecer no processo de trabalho
em equipe a organização das práticas de saúde na APS, na
perspectiva da prevenção, promoção, tratamento e reabilitação.

Leia-se:
CARGO
Educador
Físico – NASF

EXIGÊNCIAS DE
ESCOLARIDADE E
REGISTRO
PROFISSIONAL
Diploma de curso superior de Bacharelado
em Educação Física
(Resolução
nº
7/2004/CNE e Resolução nº 4/CNE, de 6 de
abril de 2009) ou Licenciatura em Educação Física (Resolução
nº 03/87/CFE) e Registro no Órgão Fiscalizador da Profissão.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Fortalecer e promover o direito constitucional ao lazer;
desenvolver ações que promovam a inclusão social e que tenham
a intergeracionalidade, a integralidade do sujeito, o cuidado
integral e a abrangência dos ciclos da vida como princípios de
organização e fomento das praticas corporais/atividade física;
desenvolver junto à equipe de SF ações intersetoriais pautadas
nas demandas da comunidade; favorecer o trabalho
interdisciplinar amplo e coletivo como expressão da apropriação
conjunta dos instrumentos, espaços e aspectos estruturantes da
produção da saúde e como estratégia de solução de problemas,
reforçando os pressupostos do apoio matricial; favorecer no
processo de trabalho em equipe a organização das práticas de
saúde na APS, na perspectiva da prevenção, promoção,
tratamento e reabilitação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Estado de Santa Catarina
Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, sendo o Edital 001/2012
consolidado com as alterações decorrentes desta Retificação.
Palhoça, 16 de maio de 2012.

Ronério Heiderscheidt
Prefeito Municipal
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