ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE FEIJÓ
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO.
Edital de Abertura de Inscrições nº 004/2014
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA O PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE
NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR PARA O QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 004/2014
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ – ESTADO DO ACRE, no uso de suas atribuições,
tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal e nas demais leis que regem a
espécie, bem como as normas contidas no presente Edital, torna público as retificações dos
seguintes itens:
De modo onde se Lê:
CARGO 01: PEDAGOGO
REQUISITOS MÍNIMOS: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior de
licenciatura plena em pedagogia, fornecido por instituição de ensino superior, devidamente
registrado, reconhecida pelo Ministério da Educação.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Planejar e ministrar aulas por meio de plano de
cursos e plano de aulas; orientar a aprendizagem, buscando sempre atender avanços da
tecnologia educacional, bem como as diretrizes emanadas dos órgãos competentes, de forma
a contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino e para a participação ativa nas
atividades de articulações da escola com as famílias e a comunidade, em conformidade com a
natureza e complexidade do cargo no âmbito dos ensinos infantil e fundamental, a critério da
administração.
VENCIMENTO BÁSICO: R$ 1.706,71
REGIME DE TRABALHO: 40 horas semanais.
Nº. DE VAGAS: 55 imediatas e 25 para o cadastro de reserva
Leia-se
CARGO 01: PEDAGOGO
REQUISITOS MÍNIMOS: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior de
licenciatura plena em pedagogia, fornecido por instituição de ensino superior, devidamente
registrado, reconhecida pelo Ministério da Educação.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Planejar e ministrar aulas por meio de plano de
cursos e plano de aulas; orientar a aprendizagem, buscando sempre atender avanços da
tecnologia educacional, bem como as diretrizes emanadas dos órgãos competentes, de forma
a contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino e para a participação ativa nas
atividades de articulações da escola com as famílias e a comunidade, em conformidade com a
natureza e complexidade do cargo no âmbito dos ensinos infantil e fundamental, a critério da
administração.
VENCIMENTO BÁSICO: R$ 1.706,71
REGIME DE TRABALHO: 30 horas semanais.
Nº. DE VAGAS: 55 imediatas e 25 para o cadastro de reserva
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De modo onde se Lê:
CARGO 02: MÉDICO - CLINICA GERAL
REQUISITOS MÍNIMOS: diploma, de conclusão de curso de graduação de nível superior em
Medicina devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação e registro no conselho regional da classe (CRM).
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar atendimento de consultas médicas,
ambulatoriais, consulta com observação, consulta pré-natal, encaminhamento de casos,
orientação preventiva e profilática, compreende o cargo que se destina a prestar assistência
médica em postos de saúde e demais unidades assistenciais da Prefeitura, elaborar, executar
e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública, bem como executar outras
atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da
área de atuação.
VENCIMENTO BÁSICO: R$ 13.125,00.
REGIME DE TRABALHO: 40 Horas semanais
Nº. DE VAGAS: 03 imediatas e 05 para o cadastro de reserva
Leia-se:
CARGO 02: MÉDICO - CLINICA GERAL
REQUISITOS MÍNIMOS: diploma, de conclusão de curso de graduação de nível superior em
Medicina devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação e registro no conselho regional da classe (CRM).
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar atendimento de consultas médicas,
ambulatoriais, consulta com observação, consulta pré-natal, encaminhamento de casos,
orientação preventiva e profilática, compreende o cargo que se destina a prestar assistência
médica em postos de saúde e demais unidades assistenciais da Prefeitura, elaborar, executar
e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública, bem como executar outras
atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da
área de atuação.
VENCIMENTO BÁSICO: R$ 11.000,00.
REGIME DE TRABALHO: 40 Horas semanais
Nº. DE VAGAS: 03 imediatas e 05 para o cadastro de reserva

De modo onde se Lê:
CARGO 05: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
REQUISITOS MÍNIMOS: diploma ou certificado de conclusão de curso de nível médio (antigo
segundo grau) com habilitação curricular específica de nível técnico em Higiene Dental,
devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação, e registro no conselho regional da classe.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: compreende o cargo que se destina a realizar
tarefas de orientação sobre higiene bucal à população e auxiliar na realização de trabalhos
odontológicos.
VENCIMENTO BÁSICO: R$ 724,00
REGIME DE TRABALHO: 40 horas semanais
Nº. DE VAGAS: 04 imediatas e 02 para o cadastro de reserva
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Leia-se:
CARGO 05: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
REQUISITOS MÍNIMOS: diploma ou certificado de conclusão de curso de nível médio (antigo
segundo grau) com habilitação curricular específica de nível técnico em Higiene Dental,
devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação, e registro no conselho regional da classe.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: compreende o cargo que se destina a realizar
tarefas de orientação sobre higiene bucal à população e auxiliar na realização de trabalhos
odontológicos.
VENCIMENTO BÁSICO: R$ 1.086,00
REGIME DE TRABALHO: 40 horas semanais
Nº. DE VAGAS: 04 imediatas e 02 para o cadastro de reserva

Feijó - Acre, 23 de julho de 2014.

Hammerly da Silva Albuquerque
Prefeito de FEIJÓ
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