
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO/PB 
 
 
 
 

 
RETIFICAÇÃO 003 -  DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO/ PB, no uso de suas atribuições legais e com 

cópias às Leis Municipais Nº 420/2008, 424/2008, 507/2017 e Decreto Nº 490/2017, torna 

público a todos os interessados  que ficam acrescidos os seguintes cargos e vagas ao 

Concurso Público 001/2017 da Prefeitura Municipal de Livramento/PB: 

 

 Educador Físico (Saúde) – 01 vaga 

 Professor – Geografia – 01 vaga 

 Professor – Inglês – 01 vaga 

 Professor – Português – 01 vaga 
 
 
Retifica-se  o texto constante item 3 do CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 

 2ª ETAPA: Avaliação de Títulos, mediante PROVA DE TÍTULOS de caráter 

classificatório, para os cargos de Educador Físico (Educação), Professor – 

Geografia, Professor – Inglês, Professor – Português, Professor - Matemática, 

Professor Intérprete de Libras e Professor de Informática.  PROVA PRÁTICA  de 

caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Motorista “B”, Motorista 

“D” (Saúde) , Motorista “D” (Educação) e Operador de Máquinas Pesadas. 

 
 
Retifica-se  o quadro de cargos e vagas ofertadas constante item 2 do CAPÍTULO II – 
DOS CARGOS E REQUESITOS: 
  

CARGOS ESCOLARIDADE E REQUISITOS MÍNIMOS 
VENCIMENTO 

(R$) 

CARGA 

HORÁRIA 

VAGAS 

TOTAL AC RPD 

AGENTE ADMINISTRATIVO ENSINO MÉDIO COMPLETO R$ 937,00 + 

Gratificação 

40h 03 03 - 



AGENTE ECOLÓGICO (GARI) ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO R$ 937,00 + 

Gratificação 

40H 04 04 - 

AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ENSINO MÉDIO COMPLETO + CURSO DE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

R$ 937,00 + 

Gratificação 

40h 01 01 - 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO R$ 937,00 + 

Gratificação 

40h 08 07 01 

ASSISTENTE SOCIAL  NÍVEL SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL E 

REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO 

R$ 1.200,00 + 

Gratificação 

30h 01 01 - 

DENTISTA CURSO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA E 

REGISTRO NO CRO 

R$ 1.200,00 + 

Gratificação 

40h 01 01 - 

EDUCADOR FÍSICO (EDUCAÇÃO) NÍVEL SUPERIOR DE LICENCIATURA EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA E REGISTRO NO 

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

R$ 1.724,00 30h 01 01 - 

EDUCADOR FÍSICO (SAÚDE) NÍVEL SUPERIOR DE BACHARELADO EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA E REGISTRO NO 

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

R$ 1.200,00 + 

Gratificação 

30h 01 01 - 

ENFERMEIRO NÍVEL SUPERIOR EM ENFERMAGEM E 

REGISTRO NO COREN 

R$ 1.200,00 + 

Gratificação 

40h 05 05 - 

FARMACÊUTICO NÍVEL SUPERIOR EM FARMÁCIA E REGISTRO 

NO RESPECTIVO CONSELHO 

R$ 1.200,00 + 

Gratificação 

30h 01 01 - 

FISIOTERAPEUTA CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA E 

REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO 

R$ 1.200,00 + 

Gratificação 

30h 01 01 - 

MÉDICO – ESF NÍVEL SUPERIOR EM MEDICINA E REGISTRO 

NO CRM 

R$ 2.700,00 + 

Gratificação 

40H 02 02 - 

MÉDICO VETERINÁRIO NÍVEL SUPERIOR EM MEDICINA 

VETERINÁRIA E REGISTRO NO CRMV. 

R$ 1.200,00 + 

Gratificação 

30h 01 01 - 

MOTORISTA “B” NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO + CNH 

CATEGORIA B  

R$ 937,00 + 

Gratificação 

40h 02 02 - 

MOTORISTA “D” (SAÚDE) NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO + CNH 

CATEGORIA D + CURSO DE VEÍCULO DE 

EMERGÊNCIA 

R$ 937,00 + 

Gratificação 

40h 02 02 - 

MOTORISTA “D” (EDUCAÇÃO) NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO + CNH 

CATEGORIA D + CURSO TRANSPORTE 

ESCOLAR 

R$ 937,00 + 

Gratificação 

40h 04 04 - 

NUTRICIONISTA NÍVEL SUPERIOR EM NUTRIÇÃO E REGISTRO 

NO RESPECTIVO CONSELHO 

R$ 1.200,00 + 

Gratificação 

30h 01 01 - 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO + CNH 

“C”, “D” OU “E”. 

R$ 937,00 + 

Gratificação 

40h 01 01 - 

PROFESSOR - GEOGRAFIA NÍVEL SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA 

EM GEOGRAFIA. 

R$ 1.724,00 30h 01 01 - 

PROFESSOR DE INFORMÁTICA NÍVEL SUPERIOR DE LICENCIATURA EM 

INFORMÁTICA OU INFORMÁTICA 

EDUCACIONAL OU LICENCIATURA COM 

ÊNFASE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 

R$ 1.724,00 30h 01 01 - 

PROFESSOR – INGLÊS NÍVEL SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA R$ 1.724,00 30h 01 01 - 



EM LÍNGUA INGLESA OU DE LICENCIATURA 

PLENA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM 

LÍNGUA INGLESA. 

PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS NÍVEL SUPERIOR COM LICENCIATURA E 

ESPECIALIZAÇÃO EM LIBRAS 

R$ 1.724,00 30h 01 01 - 

PROFESSOR – MATEMÁTICA NÍVEL SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA 

EM MATEMÁTICA. 

R$ 1.724,00 30h 02 02 - 

PROFESSOR – PORTUGUÊS NÍVEL SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA 

EM LETRAS. 

R$ 1.724,00 30h 01 01 - 

PSICÓLOGO  NÍVEL SUPERIOR EM PSICOLOGIA E 

REGISTRO NO CRP. 

R$ 1.200,00 + 

Gratificação 

30h 01 01 - 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM NÍVEL MÉDIO COMPLETO + CURSO TÉCNICO 

DE ENFERMAGEM COM REGISTRO NO 

COREN. 

R$ 937,00 + 

Gratificação 

40h 03 03 - 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL NÍVEL MÉDIO COMPLETO + CURSO TÉCNICO 

ESPECÍFICO NA ÁREA COM REGISTRO NO 

CRO. 

R$ 937,00 + 

Gratificação 

40h 01 01 - 

                                                                                                                                        TOTAL DE VAGAS:    52 

 
 
Retifica-se  o texto constante item 6 do CAPÍTULO II – DOS CARGOS E REQUESITOS: 
 

Para a prova de títulos e experiência profissional referente aos cargos de Educador Físico 

(Educação), Professor – Geografia, Professor – Inglês, Professor – Português, 

Professor -Matemática, Professor Intéprete de Libras e Professor de Informática, serão 

convocados os candidatos classificados na Prova Escrita Objetiva, que obtiverem nota 

igual ou superiora 50 pontos obedecendo à ordem de classificação, em número igual a 3 

(três) vezes o número de vagas oferecidas no presente Concurso Público. 

 
 
Retifica-se o quadro do CAPITULO V – Item 1.1 Nível Superior- Área Saúde/ Área 
Educação. 
 

NÍVEL SUPERIOR – ÁREA DE SAÚDE 

CARGOS 
 

ÁREAS TEMÁTICAS 
Língua Portuguesa 

QUANTIDADE DE QUESTÕES 
15 

PESOS 
30  Assistente Social 

 Dentista 
 Enfermeiro 
 Farmacêutico 
 Fisioterapeuta 
 Médico – ESF  
 Médico Veterinário 
 Nutricionista 
 Psicólogo 

 Educador Físico (Saúde) 
 

Língua Portuguesa 15 30 

Conhecimentos Específicos 15 60 

Raciocínio Lógico 05 05 

Informática 05 05 

 
TOTAL: 40 

  
100,00 



NÍVEL SUPERIOR – ÁREADE EDUCAÇÃO 
CARGOS 

 
ÁREAS TEMÁTICAS 
Língua Portuguesa 

QUANTIDADE DE QUESTÕES 
15 

PESOS 
30  Educador Físico (Educação) 

 Professor Intérprete de 
Libras 

 Professor - Matemática 

 Professor de Informática 
 Professor – Geografia 

 Professor - Inglês 

 Professor - Português 

 

Língua Portuguesa 15 30 

Conhecimentos Específicos 
e Didática 

15 60 

Raciocínio Lógico 05 05 

Informática 
 

05 05 

 
TOTAL: 40 

 
100,00 

 
Retifica-se  o texto constante item 1 do CAPÍTULO VII – DAS PROVAS DE TÍTULOS: 
 
 

Somente os candidatos aos cargos de Educador Físico (Educação), Professor – 

Geografia, Professor – Inglês, Professor – Português Professor - Matemática, 

Professor Intérprete de Libras e Professor de Informática, que obtiverem acerto 

superior a 50% do peso total da prova escrita objetiva, terão seus títulos avaliados 

para efeito de resultado final, obedecendo à ordem classificatória do resultado parcial 

(1ª Etapa) e que estiverem na margem de 3 (três) vezes o número de vagas ofertadas 

para o cargo. Esses Candidatos serão convocados após o resultado da prova escrita 

para enviar os documentos comprobatórios. 

 
 
Retifica-se o Anexo I – Conteúdo Programático acrescentando-se os seguintes cargos: 
 
Educador Físico (Saúde), Professor - Geografia, Professor – Inglês e Professor – 
Português. 
 
 
O ANEXO I - Conteúdo Programático  para os cargos supracitados: 

 

NÍVEL SUPERIOR 

CONTEÚDO COMUM AOS CARGOS DE: EDUCADOR FÍSICO (SAÚDE), PROFESSOR – GEOGRAFIA, PROFESSOR – 

INGLÊS, PROFESSOR – PORTUGUÊS.  

 

PORTUGUÊS 

Interpretação de texto. Significação das palavras. Figuras de linguagem. Coesão e coerência textuais. Emprego 

de pronomes. Variações linguísticas. Multimodalidade em textos e suas relações semânticas. Ocorrência da 

crase. Funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Pontuação. 

 

 



RACIOCÍNIO LÓGICO 

PROPOSIÇÕES SIMPLES: Sentenças: declarativas fechadas, interrogativas, exclamativas, imperativas e as 

sentenças abertas. PROPOSIÇÕES COMPOSTAS: Sentenças: interrogativas, exclamativas, imperativas e as 

sentenças abertas. CONECTIVOS LÓGICOS: Estruturas fundamentais. Conjuntos e suas Operações. Sequências e 

reconhecimento de padrões. Sentenças, simbologia e significado. TABELA VERDADE; EQUIVALENCIA; 

TAUTOLOGIA; CONTRADIÇÃO; CONTINGENCIA.  Argumentos. Problemas de raciocínio. Tratamento da 

informação. 

INFORMÁTICA 

Conceitos básicos de organização e arquitetura de computadores; componentes de um computador (hardware, 

software e peopleware); dispositivos de entrada e saída; dispositivos de armazenamento de dados; conceitos 

básicos de sistemas operacionais; princípios de utilização dos ambientes Windows e Linux; conceitos de 

organização e gerência de arquivos e pastas, instalação de programas e periféricos em microcomputadores; 

Noções básicos de redes de computadores; internet e intranet; utilização de tecnologias, ferramentas, 

aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet; ferramentas e aplicativos de navegação 

(Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); utilização de sites de busca e pesquisa na 

Internet; envio de mensagens através de correio eletrônico; compactação e descompactação de arquivos; 

noções de segurança (vírus, worms, trojans e demais ameaças virtuais); aplicativos parasegurança (antivírus, 

firewalls, antispyware); noções de utilização de redes sociais(Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn); noções 

básicas de utilização de software e aplicativos hospedados em plataformas de computação em nuvem 

(cloudcomputing); Noções básicas de utilização de aplicativos de escritório (Microsoft Office, 

LibreOfficeeApacheOpenOffice); aplicativos para edição de textos; aplicativos para o desenvolvimento de 

planilhas eletrônicas; aplicativos para elaboração de apresentações multimídia; aplicativos para manipulação 

de bancos de dados; intercâmbio, integração, importação e vinculação de dados entre aplicativos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

EDUCADOR FÍSICO (SAÚDE):  Planejamento, avaliação e prescrição de exercícios físicos para a população 

em geral; Trabalho, ergonomia e atividade física; Histórico, legislação, estrutura e funcionamento das 

academias de saúde; Aspectos anatomo-fisiológicos do corpo humano; Relações entre saúde, estética e culto 

ao corpo; Higiene, segurança e primeiros socorros no contexto da atividade física; Adaptações do exercício 

físico às diferentes fases da vida e aos diferentes grupos especiais; Aspectos nutricionais relacionados ao 

treinamento físico; Políticas públicas de saúde, esporte e lazer no Brasil; Conceitos básicos na área da saúde; A 

atividade física e o processo saúde-doença; Interfaces entre práticas corporais, lazer e qualidade de vida na 

sociedade contemporânea. 

 

 



PROFESSOR - GEOGRAFIA:  Correntes do pensamento geográfico; Categorias e conceitos fundamentais na 

geografia; O ensino de geografia e a cartografia (mapas, sistemas de projeções e  escalas); Domínios 

morfoclimáticos brasileiros; Regiões e regionalização nos espaços paraibano e brasileiro; Meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável; Estruturas e dinâmicas da população; estrutura agrária e modernização da 

agricultura; Globalização e Revolução técnico-cientifica-informacional; ensino de geografia e novas tecnologias 

da informação; a geografia no ensino básico; diretrizes curriculares para o ensino de geografia. 

 

PROFESSOR - INGLÊS:  Teaching the linguistic abilities (listening, speaking, reading, writing); Methodological 

approaches for the teaching of EFL; English pronunciation for Brazilian speakers of EFL; New Technologies and 

ELT; The teaching of verb tenses and aspects in EFL; Contextual Reference; The concept of International English 

and its implications for ELT; Textual genres theory; English Reading and Interpretation; Reading Strategies. 

 

PROFESSOR - PORTUGUÊS:  Compreensão e interpretação de textos; Gêneros de texto e suas funcionalidades; 

Tipos de Texto e suas características; Variação Linguística; Concepções de Leitura; Concepções de Escrita; 

Coesão textual; Coerência Textual; Intertextualidade; Relações sintático-semântica na construção do sentido do 

texto; Pontuação; Figuras de Linguagem; Mecanismos linguísticos: coesão sequencial, coesão referencial e 

coerência na construção do texto. A pontuação como recurso estilístico; Tipos de intertextualidade. 

 

CONTEÚDO COMUM AOS CARGOS DE: PROFESSOR – GEOGRAFIA, PROFESSOR – INGLÊS, PROFESSOR – 

PORTUGUÊS.  

DIDÁTICA 

Educação e sociedade: Ação do professor no processo de socialização e construção do conhecimento na escola. 

Tendências pedagógicas e as abordagens que ancoram a prática cotidiana do professor. Educação e 

interdisciplinaridade. Análise dos elementos necessários à organização do ensino: objetivos-conteúdos-

metodologia-materiais didáticos-avaliação. Planejamento pedagógico. Metodologia de projetos. Avaliação: 

concepções e repercussões na prática educativa. O professor e as novas tecnologias aplicadas ao ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retifica-se o Anexo III – Atribuição dos Cargos acrescentando-se os seguintes cargos: 
 
Educador Físico (Saúde), Professor - Geografia, Professor – Inglês e Professor – 
Português. 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

NÍVEL SUPERIOR 

 EDUCADOR FÍSICO (SAÚDE)  

Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; Veicular informações que visem à prevenção, a 

minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; Incentivar a 

criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social na 

comunidades, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; Proporcionar 

Educação Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição e saúde juntamente com as Equipes 

PSF, sob a forma de co-participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais 

metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; Articular ações, 

de forma integrada às Equipes PSF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos 

setores da administração pública; Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de 

convivência como proposta de inclusão social e combate à violência; Identificar profissionais e/ou membros 

da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com 

as Equipes do PSF; Capacitar os profissionais. Inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem 

como facilitadores/monitores no desenvolvimento de atividades físicas/práticas corporais; Supervisionar, de 

forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes PSF na comunidade; Articular 

parcerias com outros setores da área junto com as Equipes PSF e a população, visando ao melhor uso dos 

espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; Promover eventos 

que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da 

população; Outras atividades inerente à função. 

PROFESSOR - GEOGRAFIA 

Conduzir os processos de ensino e aprendizagem, elaborando e sistematizando o conhecimento, além de: 

Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, registrando, no diário de classe o conteúdo lecionado e 

a frequência do aluno; Elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação; Fornecer à unidade educacional os 

resultados da avaliação ou recuperação nos prazos fixados no calendário escolar; Comparecer às reuniões e 

ao planejamento, sempre que convocado pela Direção da Escola ou pela Secretaria de Educação; Sugerir os 

livros didáticos a serem adotados nas respectivas séries; Contribuir para formação integral do aluno, 

respeitando  as  diferenças  individuais  e  considerando  as  possibilidades  e  limitações  de  cada  aluno; 

Comunicar à Direção os casos de indisciplina, fazenda as devidas observações no diário de classe; Atender às 

solicitações da Direção da Escola e da Secretaria de Educação, em tudo que se relaciona com o bem do aluno 

e da escola; Manter com os integrantes da comunidade escolar, o espírito de colaboração e solidariedade; 

Promover atividade e experiências pedagógicas em sala de aula e em conjunto com outros professores e 



técnicos, dando conhecimento dessas iniciativas aos setores competentes; Colaborar com a direção escolar, 

quanto à organização e execução das atividades complementares de caráter cívico, cultural, recreativo, 

religioso e artístico; Contribuir para o pleno aproveitamento do aluno, não permitindo saídas frequentes das 

aulas; Assinar o livro de ponto, ou consignar a presença em outro processo designado, após a realização de 

aulas e atividades; Estabelecer o devido contato com a família do aluno sempre que necessário e/ou quando 

for solicitado; Orientar o trabalho escolar, bem como quaisquer atividades extraclasse, relacionada com a 

matéria que leciona; Participar de outras atividades afins. 

 

PROFESSOR - INGLÊS 

Conduzir os processos de ensino e aprendizagem, elaborando e sistematizando o conhecimento, além de: 

Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, registrando, no diário de classe o conteúdo lecionado e 

a frequência do aluno; Elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação; Fornecer à unidade educacional os 

resultados da avaliação ou recuperação nos prazos fixados no calendário escolar; Comparecer às reuniões e 

ao planejamento, sempre que convocado pela Direção da Escola ou pela Secretaria de Educação; Sugerir os 

livros didáticos a serem adotados nas respectivas séries; Contribuir para formação integral do aluno, 

respeitando  as  diferenças  individuais  e  considerando  as  possibilidades  e  limitações  de  cada  aluno; 

Comunicar à Direção os casos de indisciplina, fazenda as devidas observações no diário de classe; Atender às 

solicitações da Direção da Escola e da Secretaria de Educação, em tudo que se relaciona com o bem do aluno 

e da escola; Manter com os integrantes da comunidade escolar, o espírito de colaboração e solidariedade; 

Promover atividade e experiências pedagógicas em sala de aula e em conjunto com outros professores e 

técnicos, dando conhecimento dessas iniciativas aos setores competentes; Colaborar com a direção escolar, 

quanto à organização e execução das atividades complementares de caráter cívico, cultural, recreativo, 

religioso e artístico; Contribuir para o pleno aproveitamento do aluno, não permitindo saídas frequentes das 

aulas; Assinar o livro de ponto, ou consignar a presença em outro processo designado, após a realização de 

aulas e atividades; Estabelecer o devido contato com a família do aluno sempre que necessário e/ou quando 

for solicitado; Orientar o trabalho escolar, bem como quaisquer atividades extraclasse, relacionada com a 

matéria que leciona; Participar de outras atividades afins. 

 

PROFESSOR - PORTUGUÊS 

Conduzir os processos de ensino e aprendizagem, elaborando e sistematizando o conhecimento, além de: 

Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, registrando, no diário de classe o conteúdo lecionado e 

a frequência do aluno; Elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação; Fornecer à unidade educacional os 

resultados da avaliação ou recuperação nos prazos fixados no calendário escolar; Comparecer às reuniões e 

ao planejamento, sempre que convocado pela Direção da Escola ou pela Secretaria de Educação; Sugerir os 

livros didáticos a serem adotados nas respectivas séries; Contribuir para formação integral do aluno, 

respeitando  as  diferenças  individuais  e  considerando  as  possibilidades  e  limitações  de  cada  aluno; 



Comunicar à Direção os casos de indisciplina, fazenda as devidas observações no diário de classe; Atender às 

solicitações da Direção da Escola e da Secretaria de Educação, em tudo que se relaciona com o bem do aluno 

e da escola; Manter com os integrantes da comunidade escolar, o espírito de colaboração e solidariedade; 

Promover atividade e experiências pedagógicas em sala de aula e em conjunto com outros professores e 

técnicos, dando conhecimento dessas iniciativas aos setores competentes; Colaborar com a direção escolar, 

quanto à organização e execução das atividades complementares de caráter cívico, cultural, recreativo, 

religioso e artístico; Contribuir para o pleno aproveitamento do aluno, não permitindo saídas frequentes das 

aulas; Assinar o livro de ponto, ou consignar a presença em outro processo designado, após a realização de 

aulas e atividades; Estabelecer o devido contato com a família do aluno sempre que necessário e/ou quando 

for solicitado; Orientar o trabalho escolar, bem como quaisquer atividades extraclasse, relacionada com a 

matéria que leciona; Participar de outras atividades afins. 

 

 

 

Os demais itens permanecem inalterados. 
 
 

ÁPICE CONSULTORIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO/PB 

28 DE JULHO DE 2017 


