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RETIFICA ITEM DO ANEXO IV DO EDITAL Nº 001/2019 E CONFIRMA DATA DE 
VENCIMENTO DO BOLETO 

 
 

A Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público, no uso de suas 
atribuições legais, juntamente com a empresa Policon Tecnologia e Gestão Ltda. 
– ME, tornam público o presente Edital Complementar, que dispõe sobre o seguinte: 
 
 

1. Retifica-se no ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS – os requisitos do 
cargo Educador Físico inseridos equivocadamente. Assim, o Anexo IV passa a 
vigorar, para o referido cargo, com a seguinte redação: 

 

Educador Físico  
 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
- Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das 

reais necessidades da população adstrita;  
- Planejar ações e desenvolver educação permanente; 
- Acolher os usuários e humanizar a atenção; 
- Trabalhar de forma integrada com as ESF; 
- Realizar visitas domiciliares necessárias; 
- Desenvolver ações intersetoriais; 
- Participar dos Conselhos Locais de Saúde; 
- Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho local de saúde do 

impacto das ações implementadas através de indicadores pré-
estabelecidos; 

- Formar grupos de atividades física com crianças com sobre peso e 
obesidade utilizando os espaços públicos já existentes;   

- Formar grupos de ginastica, caminhada, Tai Chi Chun e Yoga para adultos e 
idosos utilizando os espaços públicos já existentes; 

- Acompanhar usuários da ATI; 
- Formar grupos de dança, luta e capoeira com adolescentes utilizando os 

espaços públicos já existentes; 
- Avaliar e acompanhar os casos encaminhados pelas ESF; 
- Oferecer orientações que promovam o autocuidado e a prevenção de riscos 

em todas as suas ações; 
- Mobilizar a comunidade para participar da comemoração do dia mundial da 

atividade física; 
- Integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra 

referência, seguindo fluxo pré-estabelecido, mantendo vínculo com os 
pacientes encaminhados.  

 
2. O vencimento do boleto bancário ocorrerá no 12/12/2019. 
3. Os demais itens do Edital e seus Anexos permanecem inalterados. 

 
Canarana-MT, 19 de novembro de 2019.  

 
 
 

                                              Lisani Tainete Fuchs Freitas  
Presidente da Comissão Organizadora 

Concurso Público 001/2019  


