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República Federativa do Brasil 

Estado do Rio Grande do Sul 
Município de Palmares do Sul 

 

EDITAL Nº 6.725, DE 18 DE AGOSTO DE 2022. 

 

Retifica o Edital n° 6.715, de 08 de agosto de 2022. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas, TORNA PÚBLICO a retificação do Edital n° 

6.715 de 08 de agosto de 2022, PSS n° 11/2022, Auxiliar De Educação. 

 
ONDE SE LÊ: 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

2.1.2 

Denominação da função temporária Descrição das atividades a serem realizadas 

Auxiliar de Educação 

Auxiliar na chegada e saída das crianças na 

instituição escolar; Auxiliar na alimentação, servir 

refeições e orientar bons hábitos a mesa; Proceder, 

orientar e auxiliar na higiene pessoal; Organizar e 

prestar atendimento na hora de descanso (sono); 

Executar atividades recreativas e auxiliar nos 

trabalhos educacionais; Acompanhar passeios, 

visitas e festividades sociais e cívicas; Dar 

medicamento sob prescrição médica; Orientar os pais 

quanto a higiene infantil comunicando a rotina diária 

da escola; Auxiliar a prestação dos primeiros 

socorros; Apurar a frequência diária/mensal e 

desenvolvimento de tarefas afins;  Comunicar o chefe 

superior imediatamente, caso ocorrer qualquer 

incidente. Executar outras atividades afins. 
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Leia-se: 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

2.1.2 

Denominação da função temporária Descrição das atividades a serem realizadas 

Auxiliar de Educação 

Auxiliar na chegada e saída das crianças na 

instituição escolar; Auxiliar na alimentação, servir 

refeições e orientar bons hábitos a mesa; Proceder, 

orientar e auxiliar na higiene pessoal; Organizar e 

prestar atendimento na hora de descanso (sono); 

Executar atividades recreativas e auxiliar nos 

trabalhos educacionais; Acompanhar passeios, 

visitas e festividades sociais e cívicas; Orientar os 

pais quanto a higiene infantil comunicando a rotina 

diária da escola; Auxiliar a prestação dos primeiros 

socorros; Apurar a frequência diária/mensal e 

desenvolvimento de tarefas afins;  Comunicar o chefe 

superior imediatamente, caso ocorrer qualquer 

incidente. Executar outras atividades afins. 

 

 

 
Este Edital entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de 

agosto de 2022. 

 
Palmares do Sul, 18 de agosto de 2022. 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 

MAURICIO DA SILVA MUNIZ 

Prefeito Municipal 
RODRIGO MACHADO MARTINS 

Secretário de Administração  


