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Prefeitura Municipal de Santos 
Estância Balneária 
Secretaria Municipal de Gestão 

Departamento de Gestão de Pessoas 

Coordenadoria de Formação e Desenvolvimento de Pessoal 

 

Edital nº 06/2011 – COFORM/SEGES  

 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
 
 

1. A Secretaria Municipal de Gestão, através do Departamento de Gestão de Pessoas, 
retifica o ANEXO I – Requisitos, TABELA 1, do Edital de Abertura nº 02/2011-
COFORM/SEGES, publicado em 01,02 e 09/07/2011, nos termos abaixo: 
 
 

Onde se lê: 

... 

ANEXO I – REQUISITOS 

TABELA 1  

... 

 

Guia de Turismo 
Regional  

204 16 2 

R$ 989,23 + 
78,22% PCCS + 
R$ 290,40 (aux. 
alimentação)  = 

R$ 2.053,41, 
equivalente ao 
nível N-M. 40 

horas (3) 

Diploma ou certificado 
de conclusão do Ensino 
Médio e certificado de 
aprendiz das línguas 
inglesa e espanhola, 
curso de Guia de 
Turismo e cadastro na 
EMBRATUR 

55,00 

... 

 

Leia-se: 

... 

ANEXO I – REQUISITOS 

TABELA 1  

... 
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Guia de Turismo 
Regional  204 16 2 

R$ 989,23 + 
78,22% PCCS + 
R$ 290,40 (aux. 
alimentação)  = 

R$ 2.053,41, 
equivalente ao 
nível N-M. 40 

horas (3) 

Diploma ou certificado 
de conclusão do Ensino 
Médio e certificado de 
aprendizado das línguas 
inglesa e espanhola, 
curso de Guia de 
Turismo e cadastro na 
EMBRATUR 

55,00 

... 

 

2. A Secretaria Municipal de Gestão, através do Departamento de Gestão de Pessoas, 
retifica o ANEXO II – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES, do Edital de Abertura nº 
03/2011-COFORM/SEGES, publicado em 01,02 e 09/07/2011, nos termos abaixo: 

 

Onde se lê: 

... 

ANEXO II - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES 

... 

PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL:  organizar o trabalho de classe, considerando os 
princípios psico-pedagógicos, assegurando o desenvolvimento do senso crítico e do conhecimento da 
realidade, responsabilizando-se pelo grupo de alunos durante o período escolar, dentro e fora da escola, para 
permitir que seus alunos se tornem independentes, apropriem-se de seu processo de conhecimento e se 
instrumentalizem para problematizar, interpretar e agir. 

 

Leia-se: 

... 

ANEXO II - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES 

... 

PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL:  organizar o trabalho de classe, considerando os 
princípios psico-pedagógicos, assegurando o desenvolvimento do senso crítico e do conhecimento da 
realidade, responsabilizando-se pelo grupo de alunos durante o período escolar, dentro e fora da escola, para 
permitir que seus alunos se tornem independentes, apropriem-se de seu processo de conhecimento e se 
instrumentalizem para problematizar, interpretar e agir, assegurando o processo de alfabetização e letramento; 
responsabilizar-se pelo binômio indissociável cuidar/educar. 

 

 

 

 

 

Santos, 11 de julho de 2011. 

 

 

EDGARD MENDES BAPTISTA JÚNIOR 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO 


