SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO – EDITAL 049/2014
Anexo 2 – Atribuições dos Cargos
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 A 3 ANOS (CRECHE) / PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL
DE 4 A 5 ANOS (PRÉ-ESCOLA)
DESCRIÇÃO DETALHADA:
 Ser assíduo e Pontual.
 Ministrar aulas e zelar pelo desenvolvimento do aluno, respeitando seus interesses e conhecimentos
prévios.
 Participar na elaboração do Projeto Político-Pedagógico do CEI.
 Participar dos momentos de estudos, semanal ou quinzenalmente, para elaboração do planejamento e
discussão das ações pedagógicas, reflexão e avaliação.
 Participar de reuniões no CEI e realizar atividades com os pais, responsáveis e a comunidade, visando
integração e um melhor trabalho educativo.
 Produzir com as crianças as regras do grupo, estimulando nestas o senso de limites e respeito.
 Respeitar e cumprir prazos estabelecidos pela coordenação para a entrega de documentos, projetos,
relatórios, planejamentos, avaliações e outros.
 Participar com assiduidade das formações continuadas, buscando o auto aperfeiçoamento.
 Executar o trabalho em conjunto com as agentes em atividades em educação, visando a plena atenção
da criança.
 Agir com ética, respeito e solidariedade perante companheiros de trabalho, contribuindo com o bom clima
organizacional.
 Cultivar um bom relacionamento com as crianças, pais responsáveis.
 Zelar pela ordem, disciplina, conservação do material didático, dos equipamentos e do imóvel junto à
comunidade escolar.
 Cumprir suas funções com assiduidade e pontualidade, zelando pela postura profissional, cumprindo
normas da instituição.
 Avaliar as crianças através de observação e registros diários de acordo com as Diretrizes para a
Avaliação da Aprendizagem na Educação infantil: Caminhos da Infância, tomando medidas apropriadas
para estímulo da aprendizagem.
 Atuar em pareceria com outros profissionais, recebendo auxílio de um profissional habilitado na
educação infantil, como Auxiliar de Coordenação ou Coordenadora, na ausência do Agente em
Atividades em Educação.
 Utilizar materiais adequados à faixa-etária das crianças, estimulando seu processo de desenvolvimento
cognitivo.
 Criar situações que elevam a autoestima da criança, tratando-a com afetividade, melhorando o vínculo
com a mesma e consequentemente, facilitando o processo ensino-aprendizagem.
 Seguir as normas, determinações da unidade escolar e/ou Secretaria Municipal de Educação.
 Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu
superior imediato.

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 3º ANO E PROFESSOR DE 4° E 5° ANO
DESCRIÇÃO DETALHADA:
 Ser assíduo e Pontual.
 Participar da elaboração do Projeto Educativo, Proposta Pedagógica, Plano de Desenvolvimento da
Escola e Regimento Escolar do estabelecimento de ensino, contribuindo com seu posterior cumprimento.
 Elaborar e cumprir o planejamento anual em consonância com o Projeto Educativo, Plano de
Desenvolvimento da Escola e Proposta Pedagógica da Unidade Escolar.
 Ministrar as aulas de acordo com o planejamento realizado, zelando e responsabilizando-se pelo
aprendizado do aluno.
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vigente, bem como cumprir demais orientações e determinações da Unidade Escolar e Secretaria
Municipal de Educação.
Participar de eventos extraclasse estabelecidos no calendário escolar, bem como participar integralmente
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, promovendo a
integração entre estes.
Planejar atividades sistematizadas, desafiadoras e condizentes aos conteúdos e habilidades propostas,
estimulando os alunos e contribuindo com seu desenvolvimento, bem como utilizar diferentes estratégias
durante a realização das aulas, atendendo as dificuldades dos alunos através de atividades
diversificadas.
Apresentar domínio de conteúdo, utilizando linguagem adequada à compreensão dos alunos.
Favorecer a construção da boa autoestima do aluno, fortalecendo o vínculo com este, e
consequentemente melhorando o processo ensino-aprendizagem.
Apresentar domínio de classe com autoridade, respeito e cooperação, mantendo o bom relacionamento
com os alunos.
Manter a sala de aula com ambiência pedagógica estimuladora da aprendizagem.
Elaborar diferentes instrumentos de avaliação, com critérios bem definidos, a partir da matriz de
habilidades.
Coordenar o processo de tomada de decisões relativas à avaliação somativa e garantir, tanto a sua
natureza globalizante quanto o respeito pelos critérios de avaliação, definidos a partir da matriz de
habilidades.
Fazer a reavaliação do processo de aprendizagem dos alunos, sempre que o Conselho de Classe assim
determinar.
Estabelecer estratégias de recuperação paralela sempre que os alunos apresentarem baixo rendimento,
revendo os conteúdos relevantes.
Definir juntamente com a equipe técnica- administrativa da unidade escolar, serviços especializados e
de apoio, planos de ação com estratégias de intervenção e recursos didáticos específicos e/ou
diferenciados, que possibilitem aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, o
desenvolvimento das habilidades previstas na matriz curricular, de cada etapa de ensino.
Redigir, quando solicitado, parecer descritivo para acompanhar o boletim de notas do aluno com
necessidades educativas especiais.
Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu
superior imediato.

PROFESSOR DE ARTE, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO,
PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE INGLÊS, PROFESSOR
DE MATEMÁTICA, PROFESSOR DE PORTUGUÊS – ENSINO FUNDAMENTAL / EDUCAÇÃO
INTEGRAL, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – ENSINO FUNDAMENTAL / EDUCAÇÃO INTEGRAL
/ EDUCAÇÃO INFANTIL
DESCRIÇÃO DETALHADA:
 Ser assíduo e Pontual.
 Participar da elaboração do Projeto Educativo, Proposta Pedagógica, Plano de Desenvolvimento da
Escola e Regimento Escolar do estabelecimento de ensino, contribuindo com seu posterior cumprimento.
 Elaborar e cumprir o planejamento anual em consonância com o Projeto Educativo, Plano de
Desenvolvimento da Escola e Proposta Pedagógica da Unidade Escolar.
 Ministrar as aulas de acordo com o planejamento realizado, zelando e responsabilizando-se pelo
aprendizado do aluno.
 Cumprir os dias letivos e horas/aula estabelecidas no calendário escolar, de acordo com legislação
vigente, bem como cumprir demais orientações e determinações da Unidade Escolar e Secretaria
Municipal de Educação.
 Participar de eventos extraclasse estabelecidos no calendário escolar, bem como participar integralmente
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.
 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, promovendo a
integração entre estes.
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estimulando os alunos e contribuindo com seu desenvolvimento, bem como utilizar diferentes estratégias
durante a realização das aulas, atendendo as dificuldades dos alunos através de atividades
diversificadas.
Apresentar domínio de conteúdo, utilizando linguagem adequada à compreensão dos alunos.
Favorecer a construção da boa autoestima do aluno, fortalecendo o vínculo com este, e
consequentemente melhorando o processo ensino-aprendizagem.
Apresentar domínio de classe com autoridade, respeito e cooperação, mantendo o bom relacionamento
com os alunos.
Manter a sala de aula com ambiência pedagógica estimuladora da aprendizagem.
Elaborar diferentes instrumentos de avaliação, com critérios bem definidos, a partir da matriz de
habilidades.
Coordenar o processo de tomada de decisões relativas à avaliação somativa e garantir, tanto a sua
natureza globalizante quanto o respeito pelos critérios de avaliação, definidos a partir da matriz de
habilidades.
Fazer a reavaliação do processo de aprendizagem dos alunos, sempre que o Conselho de Classe assim
determinar.
Estabelecer estratégias de recuperação paralela sempre que os alunos apresentarem baixo rendimento,
revendo os conteúdos relevantes.
Definir juntamente com a equipe técnica- administrativa da unidade escolar, serviços especializados e
de apoio, planos de ação com estratégias de intervenção e recursos didáticos específicos e/ou
diferenciados, que possibilitem aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, o
desenvolvimento das habilidades previstas na matriz curricular, de cada etapa de ensino.
Redigir, quando solicitado, parecer descritivo para acompanhar o boletim de notas do aluno com
necessidades educativas especiais.
Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu
superior imediato.

PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL
DESCRIÇÃO DETALHADA:
 Ser assíduo e Pontual.
 Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias
considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial.
 Elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, avaliando a funcionalidade e a
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade.
 Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais.
 Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala
de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola.
 Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de
recursos de acessibilidade.
 Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno.
 Ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo
autonomia e participação.
 Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos
serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação
dos alunos nas atividades escolares.
 Participar na elaboração e cumprir o Projeto Político Pedagógico da unidade de ensino.
 Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu
superior imediato.

PROJETOS EDUCACIONAIS - PROFESSOR DE ARTE (PARA ATUAR COMO PROFESSOR DE BANDA
E MUSICALIZAÇÃO)
DESCRIÇÃO DETALHADA:
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 Ser assíduo e Pontual.
 Participar da elaboração do Projeto Educativo, Proposta Pedagógica, Plano de Desenvolvimento da
Banda e as normas internas da corporação, contribuindo com seu posterior cumprimento.

 Elaborar e cumprir o planejamento anual em consonância com o Projeto Educativo, Plano de














Desenvolvimento da Banda e Proposta Pedagógica da Banda Filarmônica.
Ministrar as aulas de acordo com o planejamento realizado, zelando e responsabilizando-se pelo
aprendizado e desenvolvimento do aluno.
Cumprir os dias letivos e horas/aula estabelecidas no calendário escolar, de acordo com legislação
vigente, bem como cumprir demais orientações e determinações da Banda Filarmônica e Secretaria
Municipal de Educação.
Participar de eventos extraclasses estabelecidos no calendário escolar, bem como participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.
Colaborar com as atividades de articulação da Banda e com as famílias e a comunidade, promovendo a
integração entre estes.
Planejar atividades sistematizadas, desafiadoras e condizentes aos conteúdos e habilidades propostas,
estimulando os alunos e contribuindo com seu desenvolvimento, bem como utilizar diferentes estratégias
durante a realização das aulas e ensaios de naipe, atendendo as dificuldades dos alunos através de
atividades diversificadas.
Apresentar domínio de conteúdo, utilizando linguagem adequada à compreensão dos alunos.
Favorecer a construção da boa autoestima do aluno, fortalecendo o vínculo com este, e
consequentemente melhorando o processo ensino-aprendizagem.
Apresentar domínio de classe com autoridade, respeito e cooperação, mantendo o bom relacionamento
com os alunos.
Manter a sala de aula com ambiência pedagógica estimuladora da aprendizagem.
Elaborar diferentes instrumentos de avaliação, com critérios bem definidos, a partir da matriz de
habilidades.
Coordenar o processo de tomada de decisões relativas à avaliação somativa e garantir, tanto a sua
natureza globalizante quanto o respeito pelos critérios de avaliação, definidos a partir da matriz de
habilidades.
Executar outras atribuições, correlatas às atividades descritas abaixo conforme a especialidade
escolhida de acordo com o conhecimento mencionado conforme demanda e/ou a critério de seu superior
imediato.
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