PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA
ESTADO DO PARANÁ

A N E X O I E D I T A L D E C O N C U R S O P Ú B L I C O Nº 015/2016.
DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO 101 ASSISTENTE SOCIAL
Requisitos: Superior Completo em Serviço Social e Registro no Órgão da Classe
Atribuições:
Mediação dos processos grupais do serviço socioeducativo para famílias; realização de atendimento
individualizado e visitas domiciliares as famílias referenciadas ao CRAS; desenvolvimento de atividades coletivas e
comunitárias no território; assessoria aos serviços socioeducativos desenvolvidos no território; acompanhamento
das famílias em descumprimento de condicionalidades; alimentação de sistema de informação, registro das ações
desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; articulação de ações que potencializem as boas
experiências no território de abrangência; elaborar, implementar, assessorar, coordenar e executar políticas sociais
públicas, privadas e filantrópicas no âmbito da Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência) e
também no meio ambiente, na habitação, no lazer, na educação e outras áreas; elaborar, coordenar, executar e
avaliar plano, programas e projetos na área do Serviço Social; realizar pesquisas e estudos para conhecimento da
realidade social; realização de vistorias, perícias técnicas e laudos e pareceres sociais; prestar orientação social a
indivíduos, grupos e população; exercer outras atividades correlatas.
CARGO 102 FONOAUDIÓLOGO
Requisitos: Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro no Órgão da Classe
Atribuições:
Prestar assistência fonoaudiológica, através da utilização de métodos e técnicas fonoaudiológicas a fim de
desenvolver e/ou restabelecer a capacidade de comunicação dos pacientes; avaliar as deficiências dos pacientes,
realizando exames fonéticos, da linguagem, além de outras técnicas próprias para estabelecer plano de tratamento
ou terapêutico; elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando-se nos resultados da avaliação do
fonoaudiólogo, nas peculiaridades de cada caso e se necessário nas informações médicas; desenvolver trabalho
de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição; desenvolver trabalhos de
correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, objetivando a reeducação neuromuscular e a
reabilitação do paciente; avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução do processo e
promovendo os ajustes necessários na terapia adotada; promover a reintegração dos pacientes à família e a outros
grupos sociais; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua
área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço
ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em
sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Administração Municipal e
outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos, direta ou indiretamente, à
política de atendimento à criança e ao adolescente; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
CARGO 103 PROFESSOR
Requisitos: Nível Superior, em Curso de Graduação em Pedagogia com Habilitação ao Magistério da Educação
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou em Curso Normal Superior ou em Nível Superior, em Curso de
Licenciatura, de Graduação Plena, Precedida de Formação de Magistério em Nível Médio, na Modalidade Normal
Atribuições:
1) Docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, incluindo entre outras, as
seguintes atribuições:
- Participar na elaboração do projeto político-pedagógico da instituição educacional;
- Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da instituição educacional;
- Zelar pela aprendizagem das crianças;
- Executar atividades baseadas no conhecimento científico acerca do desenvolvimento integral da criança,
consignadas no projeto político-pedagógico;
- Organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, pensamento e interação quando
em atuação na educação infantil;
- Desenvolver atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do desenvolvimento infantil quando
em atuação na educação infantil;
- Assegurar que a criança matriculada na educação infantil tenha suas necessidades básicas de higiene,
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alimentação e repouso atendidas de forma adequada;
- Propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia;
- Implementar atividades que valorizem a diversidade sociocultural da comunidade atendida e ampliar o acesso aos
bens socioculturais e artísticos disponíveis;
- Executar suas atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades da criança, em
suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, sem discriminação alguma;
- Colaborar no envolvimento dos pais ou de quem os substitua no processo de desenvolvimento infantil;
- Interagir com demais profissionais da instituição educacional na qual atua, para construção coletiva do projeto
político-pedagógico;
- Refletir e avaliar sua prática profissional, buscando aperfeiçoá-la;
- Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para as crianças de menor rendimento;
- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas;
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
- Colaborar com as atividades de articulação da instituição educacional com as famílias e a comunidade;
- Divulgar as experiências educacionais realizadas;
- Cumprir as determinações estabelecidas no respectivo Regimento Escolar;
- Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da instituição educacional e
ao processo de ensino-aprendizagem.
2) Suporte Pedagógico direto à docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
incluindo entre outras, as seguintes atribuições:
- Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da instituição educacional;
- Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da instituição educacional, tendo em vista o
atingimento de seus objetivos pedagógicos;
- Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;
- Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
- Prover meios para recuperação das crianças de menor rendimento;
- Promover a articulação com as famílias e a comunidade criando processos de integração da sociedade com a
instituição educacional;
- Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento das crianças, bem como sobre a execução da
proposta pedagógica da instituição educacional;
- Coordenar, no âmbito da instituição educacional, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento
profissional;
- Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias;
- Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou
rede de ensino ou da instituição educacional;
- Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou
rede de ensino e da instituição educacional em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de
pessoal e de recursos materiais;
- Acompanhar e supervisionar o funcionamento das instituições educacionais, zelando pelo cumprimento da
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino;
- Cumprir as determinações estabelecidas no respectivo Regimento Escolar;
- Incumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas emanadas da
Secretaria Municipal da Educação e Cultura.
CARGO 104 PROFESSOR DE ARTES
Requisitos: Licenciatura em Artes
Atribuições:
1) Docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, incluindo entre outras, as
seguintes atribuições:
- Participar na elaboração do projeto político-pedagógico da instituição educacional;
- Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da instituição educacional;
- Zelar pela aprendizagem das crianças;
- Executar atividades baseadas no conhecimento científico acerca do desenvolvimento integral da criança,
consignadas no projeto político-pedagógico;
- Organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, pensamento e interação quando
em atuação na educação infantil;
- Desenvolver atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do desenvolvimento infantil quando
em atuação na educação infantil;
- Assegurar que a criança matriculada na educação infantil tenha suas necessidades básicas de higiene,
alimentação e repouso atendidas de forma adequada;
- Propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia;
- Implementar atividades que valorizem a diversidade sociocultural da comunidade atendida e ampliar o acesso aos
bens socioculturais e artísticos disponíveis;
- Executar suas atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades da criança, em
suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, sem discriminação alguma;
- Colaborar no envolvimento dos pais ou de quem os substitua no processo de desenvolvimento infantil;
- Interagir com demais profissionais da instituição educacional na qual atua, para construção coletiva do projeto
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político-pedagógico;
- Refletir e avaliar sua prática profissional, buscando aperfeiçoá-la;
- Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para as crianças de menor rendimento;
- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas;
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
- Colaborar com as atividades de articulação da instituição educacional com as famílias e a comunidade;
- Divulgar as experiências educacionais realizadas;
- Cumprir as determinações estabelecidas no respectivo Regimento Escolar;
- Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da instituição educacional e
ao processo de ensino-aprendizagem.
2) Suporte Pedagógico direto à docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
incluindo entre outras, as seguintes atribuições:
- Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da instituição educacional;
- Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da instituição educacional, tendo em vista o
atingimento de seus objetivos pedagógicos;
- Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;
- Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
- Prover meios para recuperação das crianças de menor rendimento;
- Promover a articulação com as famílias e a comunidade criando processos de integração da sociedade com a
instituição educacional;
- Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento das crianças, bem como sobre a execução da
proposta pedagógica da instituição educacional;
- Coordenar, no âmbito da instituição educacional, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento
profissional;
- Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias;
- Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou
rede de ensino ou da instituição educacional;
- Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou
rede de ensino e da instituição educacional em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de
pessoal e de recursos materiais;
- Acompanhar e supervisionar o funcionamento das instituições educacionais, zelando pelo cumprimento da
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino;
- Cumprir as determinações estabelecidas no respectivo Regimento Escolar;
- Incumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas emanadas da
Secretaria Municipal da Educação e Cultura.
CARGO 105 PROFESSOR DE CIÊNCIAS
Requisitos: Licenciatura em Ciências
Atribuições:
1) Docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, incluindo entre outras, as
seguintes atribuições:
- Participar na elaboração do projeto político-pedagógico da instituição educacional;
- Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da instituição educacional;
- Zelar pela aprendizagem das crianças;
- Executar atividades baseadas no conhecimento científico acerca do desenvolvimento integral da criança,
consignadas no projeto político-pedagógico;
- Organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, pensamento e interação quando
em atuação na educação infantil;
- Desenvolver atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do desenvolvimento infantil quando
em atuação na educação infantil;
- Assegurar que a criança matriculada na educação infantil tenha suas necessidades básicas de higiene,
alimentação e repouso atendidas de forma adequada;
- Propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia;
- Implementar atividades que valorizem a diversidade sociocultural da comunidade atendida e ampliar o acesso aos
bens socioculturais e artísticos disponíveis;
- Executar suas atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades da criança, em
suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, sem discriminação alguma;
- Colaborar no envolvimento dos pais ou de quem os substitua no processo de desenvolvimento infantil;
- Interagir com demais profissionais da instituição educacional na qual atua, para construção coletiva do projeto
político-pedagógico;
- Refletir e avaliar sua prática profissional, buscando aperfeiçoá-la;
- Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para as crianças de menor rendimento;
- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas;
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
- Colaborar com as atividades de articulação da instituição educacional com as famílias e a comunidade;
- Divulgar as experiências educacionais realizadas;
- Cumprir as determinações estabelecidas no respectivo Regimento Escolar;
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- Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da instituição educacional e
ao processo de ensino-aprendizagem.
2) Suporte Pedagógico direto à docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
incluindo entre outras, as seguintes atribuições:
- Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da instituição educacional;
- Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da instituição educacional, tendo em vista o
atingimento de seus objetivos pedagógicos;
- Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;
- Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
- Prover meios para recuperação das crianças de menor rendimento;
- Promover a articulação com as famílias e a comunidade criando processos de integração da sociedade com a
instituição educacional;
- Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento das crianças, bem como sobre a execução da
proposta pedagógica da instituição educacional;
- Coordenar, no âmbito da instituição educacional, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento
profissional;
- Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias;
- Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou
rede de ensino ou da instituição educacional;
- Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou
rede de ensino e da instituição educacional em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de
pessoal e de recursos materiais;
- Acompanhar e supervisionar o funcionamento das instituições educacionais, zelando pelo cumprimento da
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino;
- Cumprir as determinações estabelecidas no respectivo Regimento Escolar;
- Incumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas emanadas da
Secretaria Municipal da Educação e Cultura.
CARGO 106 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Requisitos: Superior em Educação Física e Registro no Órgão da Classe
Atribuições:
Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; cumprir o plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; ministrar os dias letivos e horas aula estabelecida; colaborar com atividades de articulação
da escola com as famílias e comunidade ; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional; zelar pela aprendizagem dos alunos; desempenhar atividades
indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem; zelar pelas
instalações , materiais e equipamentos utilizados; executar projetos de treinamento desportivos como ação
educativa da escola; executar outras atividades correlatas.
CARGO 107 PSICOLÓGO
Requisitos: Superior Completo em Psicologia e Registro no Órgão da Classe
Atribuições:
Prestar atendimento clínico aplicando técnicas psicológicas, avaliando o ser como um todo adotando tratamento
para o equilíbrio psicológico. Participar e/ou coordenar programas específicos na comunidade (público alvo), definir
resultados a serem atingidos, definir a linha de trabalho, assim como assessorar e prestar orientação aos
familiares; examinar candidatos ao serviço público quando determinado; fazer diagnósticos e recomendar a terapia
indicada para cada caso; preencher fichas e preparar relatórios mensais das atividades; acompanhar, quando
solicitado alunos de escolas e creches mantidas pelo Município ou com este conveniados; executar outras
atividades correlatas.

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CARGO 201 AGENTE SOCIAL
Requisitos: Ensino Médio Completo
Atribuições:
Acompanhar as equipes de trabalho da Política de Assistência Social;Acompanhar os trabalhos das equipes de
referencia formadas por Assistentes Sociais; Psicólogo; Advogados e Pedagogos, das entidades públicas CRAS e
CREAS;Auxiliar no atendimento de famílias e indivíduos que se encontrem em situação de vulnerabilidade e risco
pessoal e social, nas unidades públicas CRAS e CREAS e em outras entidades ligadas à Secretaria Municipal da
Assistência Social;Realizar visitas domiciliares para melhor conhecer a realidade da família atendida;Atender
diretamente crianças e adolescentes, nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em atividades
recreativas, culturais, de lazer, entre outras;Planejar, organizar, coordenar e ministrar atividades relativas à
aprendizagem de música; lazer; dança; artes e artesanato; informática; dentre outras necessárias ao bom
atendimento de crianças, adolescentes, jovens, idosos e famílias.Prover atenção socioassistencial, realizar oficinas
e trabalhos em grupo, atividades como referencia para crianças/adolescentes, sempre sob orientação das equipes
de referencia (Assistente Social, Psicólogo...);Executas outras tarefas correlatas.
CARGO 202 ELETRICISTA
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Requisitos: Ensino Médio Completo
Atribuições:
Executar serviços de instalações de circuitos elétricos, seguindo plantas,esquemas e croquis; reparar e instalar
redes elétricas em prédios e logradouros públicos; colocar e fixar quadros de distribuição, caixa de fusíveis,
tomadas, calhas, bocais para lâmpadas e outros; reparar e instalar disjuntores, relés, exaustores, amperímetros,
reatores, resistências, painéis de controle e outros; instalar, regular e reparar aparelhos e equipamentos elétricos
em geral, tais como semáforos, ventiladores, condicionadores de ar, motores elétricos, entre outros; zelar pela
conservação dos equipamentos de trabalho; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam
na sua esfera de competência.
CARGO 203 MONITOR DE APOIO A INFÂNCIA
Requisitos: Ensino Médio Completo
Atribuições: Manter conduta compatível com o ambiente escolar; responsabilizar-se pelas crianças que aguardam
os pais após o horário de saída, zelando pela sua segurança e bem – estar; auxiliar: as crianças na higiene
pessoal, sempre que necessário e nos horários estabelecidos pela equipe da escola ou cmei; na limpeza e
desinfecção dos brinquedos e demais equipamentos de recreação; na promoção de atividades que visem a
participação dos pais e responsáveis pelos alunos sobre o processo de aprendizagem, desenvolvimento humano e
social; os alunos com deficiência dentro da sala de aula; colaborar com: o educador na hora do repouso,
organizando os colchonetes, lençóis, travesseiros e fronhas, para maior conforto das crianças; a administração da
alimentação das crianças nos horários pré – estabelecidos, de acordo com o cardápio estipulado por faixa etária; a
hieginização das crianças visando a saúde e bem – estar; o acesso das crianças a sala de aula, recebendo
orientações dos pais sobre algum tratamento especifico a dispensar; nas visitas externas, excursões e exposições
de trabalhos, apresentações artísticas e outras atividades realizadas pelos alunos fora do ambiente escolar;
participar de: cursos de atualizações e/ou aperfeiçoamento programados pela Secretaria Municipal da Educação e
Cultura; atividades que envolvam a comunidade; reuniões convocados pela direção ou Secretaria Municipal de
Educação; zelar: pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e familiares; realizar
outras tarefas correlatas;
CARGO 204 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Requisitos: Nível Médio na Modalidade Normal ou em Nível Superior, em Curso de Graduação em Pedagogia
com Habilitação ao Magistério da Educação Infantil ou em Curso Normal Superior
Atribuições:
1) Atividades específicas na Educação Infantil, incluindo entre outras, as seguintes atribuições:
- Atuar em atividades de educação infantil, atendendo, no que lhe compete, a criança de zero a cinco anos;
- Participar na elaboração da proposta pedagógica da instituição educacional;
- Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da instituição educacional;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas;
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
- Executar atividades baseadas no conhecimento científico acerca do desenvolvimento integral da criança,
consignadas no projeto político-pedagógico;
- Organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, pensamento e interação;
- Desenvolver atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do desenvolvimento infantil;
- Assegurar que a criança matriculada na educação infantil tenha suas necessidades básicas de higiene,
alimentação e repouso atendidas de forma adequada;
- Propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia;
- Implementar atividades que valorizem a diversidade sociocultural da comunidade atendida e ampliar o acesso aos
bens socioculturais e artísticos disponíveis;
- Executar suas atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades da criança de até
cinco anos, em suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, sem discriminação
alguma;
- Colaborar e participar de atividades que envolvam a comunidade;
- Colaborar no envolvimento dos pais ou de quem os substitua no processo de desenvolvimento infantil;
- Interagir com demais profissionais da instituição educacional na qual atua, para construção coletiva do projeto
político-pedagógico;
- Refletir e avaliar sua prática profissional, buscando aperfeiçoá-la;
- Incumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas emanadas da
Secretaria Municipal da Educação e Cultura.
2) Atividades de Suporte Pedagógico direto à docência na Educação Infantil, incluindo entre outras, as
seguintes atribuições:
- Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da instituição educacional;
- Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da instituição educacional, tendo em vista o
atingimento de seus objetivos pedagógicos;
- Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada profissional;
- Promover a articulação com as famílias e a comunidade criando processos de integração da sociedade com a
instituição educacional;
- Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento das crianças, bem como sobre a execução da
proposta pedagógica da instituição educacional;
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- Coordenar, no âmbito da instituição educacional, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento
profissional;
- Acompanhar o processo de desenvolvimento das crianças, em colaboração com os docentes e as famílias;
- Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema e/ou
rede de ensino ou da instituição educacional;
- Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou
rede de ensino e da instituição educacional em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de
pessoal e de recursos materiais;
- Acompanhar e supervisionar o funcionamento das instituições educacionais, zelando pelo cumprimento da
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino;
- Incumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas emanadas da
Secretaria Municipal da Educação e Cultura.

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO 301 AGENTE DE DEFESA CIVIL
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Atribuições:
Executar as ações de defesa civil em suas diversas fases de atividades, atuando nos eventos danosos e nas
situações de calamidades, aplicando as medidas necessárias de socorro, assistenciais e recuperativas;
desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.
CARGO 302 INSPETOR DE ALUNOS
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Atribuições:
Fiscalizar o cumprimento do horário de entrada e de saída dos alunos, bem como os horários destinados ao recreio
e a outras atividades, fazendo soar campainha nos horários determinados, organizando a formação dos alunos e
sua entrada em sala de aula; orientar e fiscalizar a entrada e a saída dos alunos, verificando se há autorização
para a retirada da criança ou se a mesma pode sair da unidade escolar desacompanhada; contatar, quando
solicitado por superiores, pais de alunos, para recados ou comunicações; acompanhar as atividades recreativas
procurando evitar brigas e discussões entre alunos durante os horários de recreio; entregar pautas de presença,
mensagens especiais, notas e bilhetes em sala de aula certificando-se do recebimento pelo professor e recolhendo
as pautas de presença antes que as aulas se encerrem para devolvê-las à Secretaria; supervisionar os horários de
merenda para que esta se desenvolva em ambiente tranqüilo e harmonioso; acompanhar a distribuição da
merenda escolar; acompanhar alunos em atividades extracurriculares auxiliando os professores na manutenção da
disciplina e assegurando a segurança dos alunos; acompanhar alunos em desfiles e solenidades que sejam
organizadas pela escola; observar a entrada e a saída de pessoas nas dependências da unidade escolar,
prestando informações e efetuando encaminhamentos, examinando autorizações, para garantir a segurança do
local; zelar pela segurança de materiais e equipamentos postos sob sua responsabilidade;
- comunicar imediatamente à autoridade superior quaisquer irregularidades encontradas; contatar, quando
necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro; percorrer sistematicamente as
dependências da unidade escolar e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de
acesso estão fechadas corretamente e observando pessoas que lhe pareçam suspeitas, para possibilitar a tomada
de medidas preventivas; orientar a execução de serviços de manutenção mobiliária e predial, tais como troca de
lâmpadas, fusíveis, tomadas e interruptores, conserto de mesas, carteiras escolares, cadeiras, descargas,
torneiras, pintura de paredes, grades, entre outros; executar outras atribuições afins.
CARGO 303 MOTORISTA
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Atribuições:
Dirigir veículos automotores leves de transporte de passageiros; dirigir caminhões, transportando cargas diversas,
bem como, máquinas e equipamentos; zelar pela manutenção, limpeza e reparos certificando-se de suas
condições de funcionamento, fazendo consertos de emergência; solicitar ao órgão competente da Prefeitura os
trabalhos de manutenção necessários ao bom funcionamento do veículo; providenciar o abastecimento do veículo
sob sua responsabilidade; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de
competência.

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGO 401 ZELADORA
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto
Atribuições:
Executar tarefas de zeladoria, limpeza em geral; varrer espanar, lavar, encerar e lustrar as dependências, móveis,
utensílios e instalações diversas, atentando para as condições de higiene e conservação; preparar café e chá,
servindo-os quando solicitado; zelar pela conservação de cantinas, copas, cozinhas e afins; zelar pelo material de
uso diário e permanente, tendo o cuidado de não desperdiçar materiais e utensílios diversos; remover resíduos dos
vidros, lavar e enxugar vidros manualmente, lavar fachadas de pedra e revestimento cerâmico, limpar janelas, diluir
produtos de limpeza; lavar superfícies internas de recintos, secar pisos; separar material para reciclagem; verificar
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fechamento de portas e janelas; inspecionar o consumo da água para verificar vazamentos; remover o lixo para
depósitos e descarga; realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; efetuar serviços de coleta de lixo
em logradouros e outros locais; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos
e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Desempenhar outras tarefas que, por suas características,
se incluam na sua esfera de competência.
CARGO 402 ZELADORA COPA/COZINHA
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto
Atribuições:
Orientar os trabalhos de preparação dos alimentos; fazer e servir café nos diversos órgãos da municipalidade;
preparar refeições e merendas; controlar o estoque de ingredientes; supervisionar os trabalhos de arrumação,
limpeza e higiene da cozinha, da despensa e dos locais de refeições; supervisionar a esterilização dos utensílios
nas cozinhas das creches; registrar o número de refeições e merendas servidas diariamente; responsabilizar-se
pelo controle de louças, talheres, utensílios e equipamentos; cumprir as normas de higiene e segurança do
trabalho; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.
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