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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: Instrutor de Artesanato em Tecido 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar, coordenar e orientar o ensino de 
artesanato em tecido e patchwork; coordenar os trabalhos de instrução no 
Ateliê de Artesanato da Fundação Cultural de São Carlos; instruir alunos 
quanto às regras de funcionamento do ateliê, ao uso correto do maquinário e 
dos métodos de produção artesanal em tecido e patchwork; manter a ordem e 
limpeza do ateliê; receber, separar e organizar matéria prima para a produção 
artesanal (linha, tecido e aviamentos em geral); organizar os trabalhos em 
relação aos artesãos cadastrados e suas potencialidades individuais; 
organizar a produção artesanal depois de pronta; preparar e organizar  
portfólio de produtos e metodologia de produção de artesanato em tecido; 
sugerir a aquisição de aviamentos e demais produtos de decoração; sugerir a 
aquisição de equipamentos; buscar aperfeiçoamento em relação às possíveis 
técnicas de artesanato em tecido não aplicadas; utilizar e valorizar o 
patrimônio cultural de São Carlos em relação à produção de artesanato e 
souvenires; priorizar os pedidos de produção advindos dos parceiros do ateliê 
e da Fundação Cultural de São Carlos; responsabilizar-se pelo ensino coletivo; 
estimular o trabalho em equipe entre os alunos;  Organizar e controlar a 
frequência dos alunos; Elaborar relatório anual das atividades; Transmitir 
instruções quanto ao zelo, manutenção, limpeza e guarda dos equipamentos, 
maquinário, materiais e do espaço do ateliê; Acompanhar grupo de artesãos 
em eventos, feiras e mostras no município, ou fora dele, em dias e horários 
que poderão ser diferentes daqueles em que ocorrem os trabalhos no ateliê, 
incluindo feriados, finais de semana ou ocasiões em que Fundação Cultural 
solicitar; Responsabilizar-se pelo material e equipamento utilizado durante as 
aulas;  Orientar, estimular e acompanhar o desenvolvimento das 
potencialidades artísticas e criativas; Executar outras atividades compatíveis 
com a função. 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: Instrutor de Dança (Ballet) 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar, coordenar e orientar o ensino de dança 
(ballet clássico) através de aulas teóricas e práticas e da correta aplicação dos 
exercícios; Responsabilizar-se pelo ensino coletivo; Fazer os ensaios e 
coordenar as apresentações; Estimular o trabalho em equipe entre os alunos; 
Preparar material didático para as aulas, coreografias e sugerir apresentações 
de dança; Organizar e controlar a frequência dos alunos; Elaborar relatório 
anual das aulas; Transmitir instruções quanto ao zelo, manutenção, limpeza e 
guarda dos materiais e do espaço de ensaio; Realizar testes de aptidão e 
seleção; Acompanhar e Coordenar apresentações (individuais ou em grupo) 
dos alunos(as) em eventos e concursos do município, ou fora dele, em dias e 
horários que poderão ser diferentes daqueles em que ocorrem os ensaios, 
incluindo feriados, finais de semana ou ocasiões em que Fundação Cultural 
solicitar; Responsabilizar-se pelo material utilizado durante as aulas;  Orientar, 
estimular e acompanhar o desenvolvimento das potencialidades artísticas e 
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criativas; Desenvolver trabalhos em aula e esclarecer dúvidas; Elaborar 
programas e planos de curso; Colaborar com as atividades de articulação e 
desenvolvimento da Fundação Cultural; Estimular a participação dos alunos e 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas à sua área de atuação. 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: Instrutor de Dança (Tradicionalista Gaúcha) 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar, coordenar e orientar o ensino das danças 
tradicionalistas gaúchas, através dos seus principais ritmos e passos, 
buscando significar sua história, cultura, indumentária e tradição; 
Responsabilizar-se pelo ensino coletivo; Fazer os ensaios e coordenar as 
apresentações; Estimular o trabalho em equipe entre os alunos; Preparar 
repertórios, coreografias e sugerir apresentações; Organizar e controlar a 
frequência dos alunos; Elaborar relatório anual das aulas; Transmitir 
instruções quanto ao zelo, manutenção, limpeza e guarda dos materiais e do 
espaço de ensaio; Realizar testes de aptidão e seleção; Acompanhar e 
Coordenar apresentações (individuais ou em grupo) dos alunos(as) em 
eventos e concursos do município, ou fora dele, em dias e horários que 
poderão ser diferentes daqueles em que ocorrem os ensaios, incluindo 
feriados, finais de semana e/ou demais ocasiões em que a Fundação Cultural 
solicitar; Responsabilizar-se pelo material utilizado durante as aulas;  Orientar, 
estimular e acompanhar o desenvolvimento das potencialidades artísticas e 
criativas; Desenvolver trabalhos em aula e esclarecer dúvidas; Elaborar 
programas e planos de curso; Colaborar com as atividades de articulação e 
desenvolvimento da Fundação Cultural; Estimular a participação dos alunos e 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas à sua área de atuação. 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: Instrutor de Música (Acordeão) 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar, coordenar e orientar o ensino de 
acordeão para crianças, adolescentes, adultos e idosos; Responsabilizar-se 
pelo ensino coletivo de música; Preparar e ensinar peças, fazer os ensaios e 
coordenar as apresentações;  Estimular o trabalho em equipe entre os alunos; 
Fazer arranjos, preparar repertórios e sugerir apresentações musicais; 
Solicitar aquisição de peças de música, instrumentos e outros elementos 
necessários; Organizar e controlar a frequência dos alunos; Elaborar relatório 
anual das atividades; Transmitir instruções quanto ao zelo, manutenção, 
higienização e guarda dos materiais musicais; Realizar testes de aptidão e 
seleção; Acompanhar e Coordenar apresentações (individuais ou em grupo) 
dos alunos(as) em eventos e concursos do município, ou fora dele, inclusive 
em dias e horários que poderão ser diferentes daqueles em que ocorrem os 
ensaios, incluindo feriados, finais de semana e/ou demais ocasiões em que 
Fundação Cultural solicitar; Responsabilizar-se pelo material utilizado durante 
as aulas (partituras, equipamentos, instrumentos musicais...);  Orientar, 
estimular e acompanhar o desenvolvimento das potencialidades artísticas e 
criativas; Desenvolver trabalhos em aula e esclarecer dúvidas; Elaborar 
programas e planos de curso; Colaborar com as atividades de articulação e 
desenvolvimento da Fundação Cultural; Estimular a participação dos alunos e 



                                                                                                                                
 

 

Rua do comércio,  195 - centro | São Carlos – SC | CEP: 89885-000 | CNPJ: 19.498.254/0001-00 

 (49) 3325-3044 | fundacaocultural@saocarlos.sc.gov.br| www.saocarlos.sc.gov.br 

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas à sua área de atuação. 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: Instrutor de Música (Canto Coral) 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar, coordenar e orientar o ensino do canto 
coral (incluindo teoria musical, técnica vocal, respiração, afinação e solfejo) 
para crianças, adolescentes, adultos e idosos; Planejar e ministrar aulas 
teóricas e práticas; Responsabilizar-se pelo ensino coletivo de música; 
Preparar e organizar as vozes, realizar os ensaios e coordenar/reger as 
apresentações;  Preparar e organizar apostilas e materiais teóricos; Estimular 
o trabalho em equipe entre os alunos; Desenvolver atividades práticas que 
ajudem a compreender e fixar o conhecimento teórico e prático; Fazer 
arranjos, preparar repertórios , escrever partituras e sugerir apresentações 
musicais; Solicitar aquisição de peças de música, instrumentos e outros 
elementos necessários; Organizar e controlar a frequência dos alunos; 
Elaborar relatório anual das atividades realizadas; Transmitir instruções quanto 
ao zelo, manutenção e guarda dos materiais musicais/didáticos; Realizar 
testes de aptidão e seleção; Acompanhar e Coordenar apresentações 
(individuais ou em grupo) dos alunos(as) em eventos e concursos do 
município, ou fora dele, inclusive em dias e horários que poderão ser 
diferentes daqueles em que ocorrem os ensaios, incluindo feriados, finais de 
semana ou ocasiões especiais em que Fundação Cultural solicitar; 
Responsabilizar-se pelo material utilizado durante as aulas (partituras, 
equipamentos, instrumentos musicais...);  Orientar, estimular e acompanhar o 
desenvolvimento das potencialidades artísticas e criativas; Desenvolver 
trabalhos em aula e esclarecer dúvidas; Elaborar programas e planos de 
curso; Colaborar com as atividades de articulação e desenvolvimento da 
Fundação Cultural; Estimular a participação dos alunos e Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas à sua área de 
atuação. 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: Instrutor de Música (Percussão) 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar, coordenar e orientar o ensino de 
instrumentos de percussão para crianças, adolescentes e adultos; 
Responsabilizar-se pelo ensino coletivo de música; Preparar e ensinar peças, 
fazer os ensaios e coordenar as apresentações; Estimular o trabalho em 
equipe entre os alunos; Fazer arranjos, preparar repertórios e sugerir 
apresentações musicais; Solicitar aquisição de peças de música, instrumentos 
e outros elementos necessários; Organizar e controlar a frequência dos 
alunos; Elaborar relatório anual das atividades; Transmitir instruções quanto 
ao zelo, manutenção, higienização e guarda dos materiais musicais; Realizar 
testes de aptidão e seleção; Aplicar teste e selecionar os(as) alunos(as) 
capacitados(as) para compor a Banda Municipal; Coordenar as atividades 
relacionadas à Banda Municipal; Preparar repertório, coordenar os ensaios 
das músicas e coreografias e conduzir, anualmente, as apresentações da 
Banda Municipal junto aos eventos da Semana da Pátria, em conformidade 
com as orientações da direção da Fundação Cultural; Acompanhar e 
Coordenar apresentações (individuais ou em grupo) dos alunos(as) em 



                                                                                                                                
 

 

Rua do comércio,  195 - centro | São Carlos – SC | CEP: 89885-000 | CNPJ: 19.498.254/0001-00 

 (49) 3325-3044 | fundacaocultural@saocarlos.sc.gov.br| www.saocarlos.sc.gov.br 

eventos, fanfarras e concursos do município, ou fora dele, inclusive em dias e 
horários que poderão ser diferentes daqueles em que ocorrem os ensaios, 
incluindo feriados, finais de semana e/ou demais ocasiões em que Fundação 
Cultural solicitar; Responsabilizar-se pelo material utilizado durante as aulas 
(partituras, equipamentos, instrumentos musicais...);  Orientar, estimular e 
acompanhar o desenvolvimento das potencialidades artísticas e criativas; 
Desenvolver trabalhos em aula e esclarecer dúvidas; Elaborar programas e 
planos de curso; Colaborar com as atividades de articulação e 
desenvolvimento da Fundação Cultural; Estimular a participação dos alunos e 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas à sua área de atuação. 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: Instrutor de Música (Piano) 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar, coordenar e orientar o ensino de música, 
para crianças, adolescentes, adultos e idosos; Planejar e ministrar aulas 
teóricas e práticas; Orientar, estimular e acompanhar o desenvolvimento das 
potencialidades artísticas e criativas; Testar e afinar instrumentos musicais; 
fazer arranjos, preparar repertórios e sugerir apresentações musicais; Solicitar 
aquisição de peças de música, instrumentos e outros elementos necessários; 
Organizar e controlar a frequência dos alunos; Elaborar relatório anual das 
atividades; Transmitir instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda dos 
materiais musicais; Realizar testes de aptidão e seleção; Preparar, 
acompanhar e coordenar apresentações (individuais ou em grupo) dos 
alunos(as) em eventos e concursos do município, ou fora dele, em dias e 
horários que poderão ser diferentes daqueles em que ocorrem os ensaios, 
incluindo feriados, finais de semana e/ou ocasiões em que a Fundação 
Cultural solicitar; Responsabilizar-se pelo material utilizado durante as aulas 
(partituras, equipamentos, instrumentos musicais...); Desenvolver trabalhos 
em aula e esclarecer dúvidas; Elaborar programas e planos de curso; 
Colaborar com as atividades de articulação e desenvolvimento da Fundação 
Cultural; Estimular a participação dos alunos e Executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de complexidade associadas à sua área de atuação. 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: Instrutor de Música (Sopros) 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar, coordenar e orientar o ensino de 
instrumentos de sopro para crianças, adolescentes e adultos; Responsabilizar-
se pelo ensino coletivo de música; Preparar e ensinar peças, fazer os ensaios 
e coordenar as apresentações; Estimular o trabalho em equipe entre os 
alunos; Fazer arranjos, preparar repertórios e sugerir apresentações musicais; 
Solicitar aquisição de peças de música, instrumentos e outros elementos 
necessários; Organizar e controlar a frequência dos alunos; Elaborar relatório 
anual das atividades; Transmitir instruções quanto ao zelo, manutenção, 
higienização e guarda dos materiais musicais; Realizar testes de aptidão e 
seleção; Aplicar teste e selecionar os(as) alunos(as) capacitados(as) para 
compor a Banda Municipal; Coordenar as atividades relacionadas à Banda 
Municipal; Preparar repertório, coordenar os ensaios das músicas e 
coreografias e conduzir, anualmente, as apresentações da Banda Municipal 
junto aos eventos da Semana da Pátria, em conformidade com as orientações 
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da direção da Fundação Cultural; Acompanhar e Coordenar apresentações 
(individuais ou em grupo) dos alunos(as) em eventos, fanfarras e concursos do 
município, ou fora dele, inclusive em dias e horários que poderão ser 
diferentes daqueles em que ocorrem os ensaios, incluindo feriados, finais de 
semana e/ou demais ocasiões em que Fundação Cultural solicitar; 
Responsabilizar-se pelo material utilizado durante as aulas (partituras, 
equipamentos, instrumentos musicais...);  Orientar, estimular e acompanhar o 
desenvolvimento das potencialidades artísticas e criativas; Desenvolver 
trabalhos em aula e esclarecer dúvidas; Elaborar programas e planos de 
curso; Colaborar com as atividades de articulação e desenvolvimento da 
Fundação Cultural; Estimular a participação dos alunos e Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas à sua área de 
atuação. 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: Instrutor de Música (Violão) 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar, coordenar e orientar o ensino de música, 
para crianças, adolescentes, adultos e idosos; Planejar e ministrar aulas 
teóricas e práticas; Orientar, estimular e acompanhar o desenvolvimento das 
potencialidades artísticas e criativas;  Testar e afinar instrumentos musicais; 
fazer arranjos, preparar repertórios e sugerir apresentações musicais; Solicitar 
aquisição de peças de música, instrumentos e outros elementos necessários; 
Organizar e controlar a frequência dos alunos; Elaborar relatório anual das 
atividades; Transmitir instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda dos 
materiais musicais; Realizar testes de aptidão e seleção; Aplicar teste e 
selecionar os(as) alunos(as) capacitados(as) para compor a Orquestra de 
Violões; Coordenar as atividades relacionadas à Orquestra de Violões; 
Preparar, acompanhar e coordenar apresentações (individuais ou em grupo) 
dos alunos(as) em eventos e concursos do município, ou fora dele, em dias e 
horários que poderão ser diferentes daqueles em que ocorrem os ensaios, 
incluindo feriados, finais de semana e/ou ocasiões em que a Fundação 
Cultural solicitar; Responsabilizar-se pelo material utilizado durante as aulas 
(partituras, equipamentos, instrumentos musicais...); Desenvolver trabalhos 
em aula e esclarecer dúvidas; Elaborar programas e planos de curso; 
Colaborar com as atividades de articulação e desenvolvimento da Fundação 
Cultural; Estimular a participação dos alunos e Executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de complexidade associadas à sua área de atuação. 
 


