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ANEXO I 

Descrição de função 
 

EMPREGO PÚBLICO DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

Agente de Serviços 

de Alimentação 

Executar atividade de preparação e distribuição de refeições seguindo orientações e 
procedimentos normativos de nutrição e higiene a fim de atender às exigências de 

cardápios estipulados pelo nutricionista responsável. 

Assistente de 

Gestão 

Pública 

Planejar e desenvolver atividades administrativas, colaborando na preparação de 

relatórios e levantamentos em geral, mantendo o fluxo de informações com outras áreas 

de atuação, a fim de assegurar o cumprimento normal das rotinas de trabalho. 

Médico Psiquiatra 

Prestar assistência integral aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica 

para promover a saúde e bem-estar da população. Prestar socorros de urgência e 
emergência. 

Procurador 

Compreende as tarefas que se destinam a assessorar o município quanto aos aspectos 

legais e jurídicos relacionados à sua atividade fim e representar juridicamente a 
Prefeitura em juízo ou fora dele, nas ações em que esta for autora ou interessada, para 

assegurar os direitos pertinentes ou defender seus interesses. 

Professor de 

Educação 
Básica I - PEB  I - 

Educação Infantil 

1. Compreender os processos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos 

considerando as dimensões cognitivas, afetivas e sociais. 

2. Ser proficiente no uso da língua portuguesa em todas as situações sociais, atividades 
e tarefas relevantes para o exercício profissional. 

3. Dominar os conteúdos relacionados às áreas de conhecimento e objeto da atividade 
docente. 

4. Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço, e o agrupamento dos estudantes, 

de modo a potencializar as aprendizagens. 
5. Selecionar e utilizar diferentes recursos didáticos, ajustando-os às necessidades de 

aprendizagem dos alunos, inclusive daqueles com necessidades especiais, 
encaminhando-os para os setores específicos de atendimento. 

6. Avaliar a eficiência de situações didáticas para a aprendizagem dos alunos, 

envolvendo diferentes conhecimentos presentes no currículo escolar. 
7. Avaliar a aprendizagem dos estudantes através de estratégias diversificadas e utilizar 

a análise dos resultados para reorganizar as propostas de trabalho. 
8. Analisar e utilizar o resultado de avaliações externas e de estudos acadêmicos para 

reflexão sobre suas ações reconhecendo pontos que necessitam mudanças. 

9. Dominar os conteúdos relacionados aos temas sociais urgentes objetos da atividade 
docente e informar-se sobre os principais acontecimentos da atualidade que provocam 

impactos sociais, políticos e ambientais reconhecendo a si mesmo como agente social e 

formador de opinião no âmbito de sua atuação profissional. 
10. Pautar decisões e escolhas pedagógicas por princípios éticos e democráticos de modo 

a não reproduzir discriminações, injustiças e preconceitos de qualquer natureza. 
11. Planejar e ministrar aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidas. 

12. Manter atualizados os diários de classe. 

13. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional. 

14. Informar aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem 
como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

15. Participar de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas. 

16. Participar de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas. 
17. Participar do planejamento geral da escola. 

18. Zelar pela integridade física e moral do aluno. 

19. Elaborar projetos pedagógicos. 
20. Confeccionar material didático. 

21. Realizar atividades extraclasse em bibliotecas, museus, laboratórios e outros. 
22. Planejar e realizar atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento. 

23. Aplicar da política pedagógica do Município e o cumprir da legislação de ensino. 

24. Propor aquisição de equipamentos que venham favorecer as atividades de ensino-
aprendizagem. 

25. Zelar pela manutenção e conservação do patrimônio escolar. 
26. Executar outras atividades correlatas. 

 




