SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PÚBLICA

ANEXO III – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CARGO

ATRIBUIÇÕES

PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS (1º AO Planejar e ministrar aulas em turma de Educação Infantil, de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, de Ensino Especial e Educação de
5º)
Jovens e Adultos; participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula; participar da elaboração, execução
e avaliação da proposta administrativo pedagógica da escola; participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares; participar
da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de ensino; analisar dados referentes à recuperação, aprovação e
reprovação de alunos; executar a política educacional; contribui para construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que
objetiva a democratização do ensino do ensino, através da participação efetiva da família e demais seguimentos da sociedade; participa
na escolha do livro didático; participar de estudos e pesquisa da sua área de atuação; participar de reuniões, encontros, seminários,
congressos, cursos e outros eventos da escola; executa outras atividades correlatas.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
(CRECHE/PRÉ-ESCOLA)

Cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos nas Escolas Municipais de Educação Infantil, proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se
refere a higiene pessoal; auxiliar as crianças na alimentação; promover horário para repouso; garantir a segurança das crianças na
instituição; observar a saúde e o bem-estar das crianças, prestando os primeiros socorros; comunicar aos pais os acontecimentos
relevantes do dia; levar ao conhecimento da Direção qualquer incidente ou dificuldade ocorridas; manter a disciplina das crianças sob
sua responsabilidade; apurar a frequência diária das crianças; respeitar as épocas do desenvolvimento infantil; planejar e executar o
trabalho docente; realizar atividades lúdicas e pedagógicas que favoreçam as aprendizagens infantis; organizar registros de observações
das crianças; acompanhar e avaliar sistematicamente o processo educacional; participar de atividades extraclasse; participar de
reuniões pedagógicas e administrativas; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino.

PROFESSOR DE ARTES

Planejar e ministrar aulas em disciplina do currículo do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; participar da elaboração e seleção de
material didático utilizado em sala de aula; organizar a sua prática pedagógica, considerando o desenvolvimento do conhecimento nas
diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e comunidade em que a escola se insere bem como as demandas sociais
conjunturais; participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de ensino; participar da elaboração e
avaliação de propostas curriculares; participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo pedagógica da escola;
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participar da elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais; contribuir
para a construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da participação
efetiva da família e demais seguimentos da sociedade; influi na escolha do livro didático; participar de estudos e pesquisa da sua área
de atuação; participar de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e outros eventos da área educacional e correlata; analisar
dados referentes à recuperação, aprovação e reprovação de alunos; executar outras atividades correlatas.
PROFESSOR DE CIÊNCIAS

Planejar e ministrar aulas em disciplina do currículo do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; participar da elaboração e seleção de
material didático utilizado em sala de aula; organizar a sua prática pedagógica, considerando o desenvolvimento do conhecimento nas
diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e comunidade em que a escola se insere bem como as demandas sociais
conjunturais; participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de ensino; participar da elaboração e
avaliação de propostas curriculares; participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo pedagógica da escola;
participar da elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais; contribuir
para a construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da participação
efetiva da família e demais seguimentos da sociedade; influi na escolha do livro didático; participar de estudos e pesquisa da sua área
de atuação; participar de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e outros eventos da área educacional e correlata; analisar
dados referentes à recuperação, aprovação e reprovação de alunos; executar outras atividades correlatas.

PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

Planejar e ministrar aulas em disciplina do currículo do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; participar da elaboração e seleção de
material didático utilizado em sala de aula; organizar a sua prática pedagógica, considerando o desenvolvimento do conhecimento nas
diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e comunidade em que a escola se insere bem como as demandas sociais
conjunturais; participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de ensino; participar da elaboração e
avaliação de propostas curriculares; participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo pedagógica da escola;
participar da elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais;contribuir
para a construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da participação
efetiva da família e demais seguimentos da sociedades; influir na escolha do livro didático;participa de estudos e pesquisa da sua área
de atuação; participar de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e outros eventos da área educacional e correlata; analisar
dados referentes à recuperação, aprovação e reprovação de alunos; executar outras atividades correlatas.

PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO

Planejar e ministrar aulas em disciplina do currículo do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; participar da elaboração e seleção de
material didático utilizado em sala de aula; organizar a sua pratica pedagógica, considerando o desenvolvimento do conhecimento nas
diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e comunidade em que a escola se insere bem como as demandas sociais
conjunturais; participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de ensino; participar da elaboração e
avaliação de propostas curriculares; participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo pedagógica da escola;
participar da elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais; contribuir
para a construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da participação
efetiva da família e demais seguimentos da sociedade; influir na escolha do livro didático; participar de estudos e pesquisa da sua área
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de atuação; participar de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e outros eventos da área educacional e correlata; analisar
dados referentes à recuperação, aprovação e reprovação de alunos; executar outras atividades correlatas.

PROFESSOR DE
GEOGRAFIA

Planejar e ministra aulas em disciplina do currículo do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; participar da elaboração e seleção de
material didático utilizado em sala de aula; organiza a sua pratica pedagógica, considerando o desenvolvimento do conhecimento nas
diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e comunidade em que a escola se insere bem como as demandas sociais
conjunturais; participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de ensino; participar da elaboração e
avaliação de propostas curriculares; participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo pedagógica da escola;
participar da elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais; contribuir
para a construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da participação
efetiva da família e demais seguimentos da sociedade; influir na escolha do livro didático; participar de estudos e pesquisa da sua área
de atuação; participar de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e outros eventos da área educacional e correlata; analisar
dados referentes à recuperação, aprovação e reprovação de alunos; executar outras atividades correlatas.

PROFESSOR DE
HISTÓRIA

Planejar e ministra aulas em disciplina do currículo do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; participar da elaboração e seleção de
material didático utilizado em sala de aula; organizar a sua pratica pedagógica, considerando o desenvolvimento do conhecimento nas
diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e comunidade em que a escola se insere bem como as demandas sociais
conjunturais; participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de ensino; participar da elaboração e
avaliação de propostas curriculares; participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo pedagógica da escola;
participar da elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais; contribuir
para a construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da participação
efetiva da família e demais seguimentos da sociedade; influir na escolha do livro didático; participar de estudos e pesquisa da sua área
de atuação; participar de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e outros eventos da área educacional e correlata; analisar
dados referentes à recuperação, aprovação e reprovação de alunos; executar outras atividades correlatas.

PROFESSOR DE INGLÊS

Planejar e ministra aulas em disciplina do currículo do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental participa da elaboração e seleção de material
didático utilizado em sala de aula; organizar a sua pratica pedagógica, considerando o desenvolvimento do conhecimento nas diversas
áreas, as características sociais e culturais do aluno e comunidade em que a escola se insere bem como as demandas sociais
conjunturais; participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de ensino; participar da elaboração e
avaliação de propostas curriculares; participa da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo pedagógica da escola;
participar da elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais ;contribuir
para a construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da participação
efetiva da família e demais seguimentos da sociedades; influir na escolha do livro didático; participa de estudos e pesquisa da sua área
de atuação; participar de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e outros eventos da área educacional e correlata; analisar
dados referentes à recuperação, aprovação e reprovação de alunos; executar outras atividades correlatas.
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PROFESSOR DE
MATEMÁTICA

Planejar e ministrar aulas em disciplina do currículo do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; participa da elaboração e seleção de
material didático utilizado em sala de aula; organizar a sua pratica pedagógica, considerando o desenvolvimento do conhecimento nas
diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e comunidade em que a escola se insere bem como as demandas sociais
conjunturais; participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de ensino; participar da elaboração e
avaliação de propostas curriculares; participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo pedagógica da escola;
participar da elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais; contribuir
para a construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da participação
efetiva da família e demais seguimentos da sociedade; influir na escolha do livro didático; participar de estudos e pesquisa da sua área
de atuação; participar de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e outros eventos da área educacional e correlata; analisar
dados referentes à recuperação, aprovação e reprovação de alunos; executar outras atividades correlatas.

PROFESSOR DE
PORTUGUÊS

Planejar e ministra aulas em disciplina do currículo do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; participar da elaboração e seleção de
material didático utilizado em sala de aula; organizar a sua pratica pedagógica, considerando o desenvolvimento do conhecimento nas
diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e comunidade em que a escola se insere bem como as demandas sociais
conjunturais; participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de ensino; participar da elaboração e
avaliação de propostas curriculares; participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo pedagógica da escola;
participar da elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais; contribuir
para a construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino, através da participação
efetiva da família e demais seguimentos da sociedade; influir na escolha do livro didático; participar de estudos e pesquisa da sua área
de atuação; participar de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e outros eventos da área educacional e correlata; analisar
dados referentes à recuperação, aprovação e reprovação de alunos; executar outras atividades correlatas.

MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR

Dirigir ônibus destinado ao transporte de passageiros (alunos); transportar pessoas; verificar diariamente as condições de
funcionamento do veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário;
manter sigilo sobre toda e qualquer informação referente aos trabalhos, matérias, debates, documentações que o mesmo tiver acesso;
Participar das reuniões e formações promovidas pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte; executar outras tarefas correlatas à
função.
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