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A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI resolve expedir a presente RETIFICAÇÃO ao Edital de Abertura de 
Inscrições, para fazer constar as seguintes alterações: 
 
1. DAS FUNÇÕES/ATIVIDADES: 
 
- Em atendimento ao solicitado pelo CREF4/SP, incluímos as resoluções regulamentadoras das atividades dos 
profissionais de Educação Física no requisito mínimo para a função de Instrutor de Oficina de Xadrez, da forma a 
seguir:  
 
- Ensino Superior em Educação Física com formação em Bacharelado (nos moldes da Resolução CNE/CES 07/04) ou 
Licenciatura Plena (nos moldes da Resolução CFE 03/87); registro no CREF – Conselho Regional de Educação Física. 
 
- Em atendimento ao solicitado pela Secretaria Municipal de Educação de Capivari, o item 1.2 foi alterado 
passando a ter a seguinte redação:  
 
- O atendimento dos requisitos exigidos para as funções/atividades indicadas no quadro acima serão analisados por 
ocasião das atribuições das aulas, nos termos da Resolução a ser expedida pela Secretaria Municipal da Educação de 
Capivari. Terão prioridade no chamamento para as funções de Professor ou Instrutor, primeiramente aqueles 
devidamente habilitados nos termos da legislação em vigor. Na inexistência de classificados habilitados, serão 
chamados, excepcionalmente e nesta ordem, diante da notória ausência de profissionais formados no Município de 
Capivari, os estudantes de curso de licenciatura plena com 50% do curso concluído; os estudantes de curso 
de licenciatura plena com pelo menos um semestre concluído; os licenciados plenos/estudantes de curso de 
licenciatura plena com no mínimo 160 h, da disciplina a ser atribuída, comprovadas através de histórico escolar; os 
bacharelados ou tecnólogos de nível superior na área da respectiva disciplina; os alunos de bacharelados ou de 
tecnologia de nível superior na área da respectiva disciplina; e os bacharelados ou tecnólogos/alunos de bacharelados 
ou de tecnologia de nível superior em qualquer área, com no mínimo 160 h, da disciplina a ser atribuída, comprovadas 
através de histórico escolar.  
 

O Edital de Abertura de Inscrições com as retificações consolidadas encontra-se disponível para consulta no quadro de 
avisos da Secretaria Municipal de Educação CAPIVARI e no site: www.publiconsult.com.br, sendo ainda, este Edital de 
Retificação publicado na imprensa local do município. 

 

Capivari, 23 de outubro de 2014. 

 
Rodrigo Abdala Proença 

Prefeito Municipal de CAPIVARI 
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Secretário Municipal da Educação 


