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CONCURSO PÚBLICO 01/2015 
ANEXO II 

DESCRIÇ]ÃO DE FUNÇÕES 

 
 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MONITOR DE CRECHE 

Apoiar o educador nas ações de cuidar e educar, procurando se espelhar em 
sua maneira de agir, falar e gesticular; auxiliar as crianças na higiene 
pessoal, sempre que necessário e nos horários estabelecidos pela 
coordenação da creche;  
Colaborar com o educador na hora do repouso, organizando os colchonetes, 
lençóis, travesseiros e fronhas, para maior conforto das crianças;  
Responsabilizar-se pelas crianças que aguardam os pais após o horário de 
saída da creche, zelando pela sua segurança e bem-estar;  
Fazer a limpeza e desinfecção dos brinquedos e demais equipamentos de 
recreação;  
Oferecer e/ou administrar alimentação as crianças nos horários pré-
estabelecidos, de acordo com o cardápio estipulado por faixa etária;  
Cuidar da higienização das crianças visando à saúde e bem estar;  
Estimular a participação das crianças nas atividades de grupo como jogos e 
brincadeiras, visando o desenvolvimento das mesmas;  
Fazer anotações nas agendas das crianças relatando os acontecimentos do 
dia para manter as mães informadas; Auxiliar nas atividades pedagógicas de 
acordo com a orientação da professora;  
Zelar e controlar os objetos e roupas individuais das crianças e da creche;  
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

OPERADOR DE 

MÁQUINAS 

Operar veículos motorizados especiais como: guinchos, guindastes, 
máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras, carro 
plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros. Abrir valetas 
e cortar taludes. Proceder escavações, transportes de terra, compactação, 
aterro e trabalhos semelhantes.  
Auxiliar no conserto de máquinas. Lavrar e discar terras, obedecendo as 
curvas de níveis, cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando 
pelo seu bom funcionamento. Ajustar as correias transportadoras à pilha 
pulmão do conjunto de britagem. Executar outras tarefas afins. 

LIXEIRO 

Coletar lixo acumulado em logradouro público e outras locais, despejando-os 
em veículos e depósitos apropriados. Atender às normas de higiene e 
segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem 
atribuídas 

 

 

ENSINO MÉDIO 

INSPETOR DE ALUNO 

Cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola;  
Inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente escolar.  
Orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, 
cumprimento de horários;  
Ouvir reclamações e analisar fatos. Prestar apoio às atividades acadêmicas;  
Controlar as atividades livres dos alunos, orientar entrada e saída de alunos, 
fiscalizar espaços de recreação, definir limites nas atividades livres.  
Organizar ambiente escolar e providenciar manutenção predial. Auxiliar 
professores e profissionais da área artística.  
Auxiliar alunos com deficiência física;  
Identificar pessoas suspeitas nas imediações da escola;  
Comunicar à chefia a presença de estranhos nas imediações da escola;  
Chamar ronda escolar ou a polícia;  
Verificar iluminação pública nas proximidades da escola; 
Controlar fluxo de pessoas estranhas ao ambiente escolar;  
Chamar resgate;  
Confirmar irregularidades comunicadas pelos alunos;  
Identificar responsáveis por irregularidades;  
Identificar responsáveis por atos de depredação do patrimônio escolar;  
Reprimir furtos na escola;  

Vistoriar latão de lixo;  
Liberar alunos para pessoas autorizadas;  
Comunicar à diretoria casos de furto entre alunos;  
Retirar objetos perigosos dos alunos;  
Vigiar ações de intimidação entre alunos;  
Auxiliar na organização de atividades culturais, recreativas e esportivas; Inibir 
ações de intimidação entre alunos;  
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Separar brigas de alunos;  
Conduzir aluno indisciplinado à diretoria;  
Comunicar à coordenação atitudes agressivas de alunos; Explicar aos alunos 
regras e procedimentos da escola; Informar sobre regimento e regulamento 
da escola; Orientar alunos quanto ao cumprimento dos horários; Ouvir 
reclamações dos alunos; Analisar fatos da escola com os alunos; Aconselhar 
alunos; 
Controlar manifestações afetivas;  
Informar à coordenação a ausência do professor;  
Restabelecer disciplina em salas de aula sem professor;  
Fornecer informações à professores;  
Orientar entrada e saída dos alunos;  

Vistoriar agrupamentos isolados de alunos;  
Orientar a utilização dos banheiros; Fixar avisos em mural; Abrir as salas de 
aula; Controlar carteira de identidade escolar; Relatar ocorrência disciplinar; 
Inspecionar a limpeza nas dependências da Escola; Verificar o estado da 
lousa;  
Comunicar à Gerência de Serviços sobre equipamentos danificados; Controlar 
acesso de alunos; 

MONITOR DE ÔNIBUS 

Acompanhar alunos, desde o embarque, no transporte escolar até seu 
desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde 
o embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos 
próprios; 
Verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do 
veículo de transporte escolar; 
Orientar e auxiliar os alunos, quando necessário a colocarem o cinto de 
segurança; 
Orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do 
corpo para fora da janela, impedindo condutas impróprias dentro do interior 
do veículo; 
Manter a ordem e a disciplina dentro do veículo impedindo vandalismo e 
outras condutas impróprias; 
Zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto; 
Identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do 
local; 
Ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos veículos escolares; 
Organizar as filas em local seguro, preferencialmente no interior das unidades 
escolares; 
Auxiliar monitoramento de pátios e refeitórios e outras dependências da 
unidade escolar afim de evitar o esquecimento de alunos no retorno aos seus 
lares, até o embarque dos alunos; 
Verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e do 
desembarque; verificar os horários dos transportes, informando aos pais e 
alunos; 
Conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando para os lares; 
ajudar os pais de alunos com deficiência na locomoção dos mesmos; 
Executar tarefas afins; 
Tratar os alunos com urbanidade e respeito, comunicar casos de conflito ao 
responsável pelo transporte de alunos; 

Ser pontual e assíduo, ter postura ética e apresentar-se com vestimentas 
confortáveis e adequadas para o melhor atendimento às necessidades dos 
alunos. 
Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior 
imediato 

OFICIAL DE ESCOLA 

Organizar e manter atualizados prontuários de documentos de educandos, 
procedendo ao registro e escrituração relativos à vida escolar, especialmente 
no que se refere a matrícula, frequência e histórico escolar. Manter registros 
relativos a resultados anuais dos processos de avaliação e promoção, 
incineração de documentos, reuniões administrativas, termos de visita de 
supervisores pedagógicos e outras autoridades da administração do ensino. 
Manter registros de levantamentos de dados estatísticos e de informações 
educacionais. Responsabilizar-se pela alimentação de dados dos programas 
sistêmicos, tratando-os com precisão nas informações, principalmente nos 
processos de matricula e lista de espera de alunos, de remoção de 
funcionários, etc. Receber, registrar, distribuir e expedir correspondências, 
processos e papéis em geral que tramitam na Unidade, organizando e 
mantendo o protocolo e arquivo. 
Organizar e manter atualizados assentamentos dos servidores em exercício 
na Unidade. Requisitar, receber e controlar o material de consumo. Manter 
registros do material permanente recebido pela Unidade e do que lhe for dado 
ou cedido e elaborar inventário anual dos bens patrimoniais. Organizar e 
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manter atualizado o documentário de leis, decretos, regulamentos, 
resoluções, portarias e comunicados de interesse para a Unidade. Atender os 
servidores da escola e os educandos, prestando-lhes esclarecimentos relativos 
à escrituração e legislação. Atender o público. Redigir memorandos, cartas, 
relatórios e ou mensagens, cotas em processo, termos de juntada de 
documentos. Participar do funcionamento de instituições complementares e 
auxiliares de ensino. Coordenar os serviços rotineiros. Executar outras 
atividades correlatas e afins ao cargo. 
 

MOTORISTA 

Dirigir os veículos automotores da Fundação utilizados para transporte de 
pessoal e carga. 
Manter os veículos abastecidos de combustível e lubrificantes. 
Efetuar troca de pneus, quando em serviço. 
Verificar sistematicamente o funcionamento do veículo sob sua 
responsabilidade, providenciando, junto ao setor competente, o reparo de 
qualquer defeito. 
Zelar pela limpeza e conservação dos veículos. 
Recolher o veículo ao local de guarda, após a conclusão do serviço. 
Zelar pela documentação do veículo, mantendo-a rigorosamente atualizada. 
Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo 
de atuação. 
 

 
 

ENSINO SUPERIOR 

NUTRICIONISTA 

Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição, 
analisando carências e o conveniente aproveitamento dos recursos dietéticos; 
Controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos, 
contribuindo para melhoria proteica, racionalidade e economicidade dos 
regimes alimentares;  
Proceder o planejamento e a elaboração de cardápios e dietas especiais para 
oferecer refeições balanceadas;  
Desenvolver o treinamento em serviço do pessoal auxiliar de nutrição para 
racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços;  
Supervisionar o preparo, distribuição das refeições, recebimento dos gêneros 
alimentícios, sua armazenagem e distribuição para possibilitar um melhor 
rendimento do serviço; 
Efetuar o registro das despesas e das pessoas que recebem refeições, fazendo 
anotações em formulários apropriados para estipular o custo médio da 
alimentação;  
Degustar os pratos preparados para avalia-los;  
Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;  
Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, 
higiene e preservação ambiental; 
Utilizar equipamento de proteção individual e coletiva, sempre que necessário;  
Registrar os procedimentos realizados em Sistema de Informação vigente, 
atualizando-o mensalmente; 
Controlar o registro de dados, para elaboração de boletins estatísticos; 
Observar o Código do Nutricionista, respeitando os princípios éticos inerentes 
ao exercício profissional; 
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura 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 técnicos-
científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao Município; 
Zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho e pela guarda dos bens 
que lhe forem confiados; 
Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando 
convocado; 
Participar, quando solicitado, de Comissões necessárias à Instituição;  
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado;  
Exercer atividades técnico-científicas; 
Desempenhar tarefas afins e correlatas ao cargo, em conformidade com a 

legislação e o código de ética, quando necessárias e/ou solicitadas pelo 
superior hierárquico; 
Cumprir e aplicar as leis e regulamentos do SUS; 
Cumprir normas, ordens de serviços, portarias e regulamentos da 
Administração Pública Municipal. 
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

I – Básicas: (em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases, o docente 
deverá): 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica de 
ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
Estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; e 
Colaborar coma as atividades de articulação da escola e a comunidade. 

II – Complementares: 
Informar à coordenação pedagógica da Unidade Escolar, sobre a frequência e o 
rendimento dos alunos; 
Zelar pelo patrimônio público; 
Implantar formas de avaliação contínua; 
Executar suas tarefas com eficiência e zelo; 
Manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a 
comunidade em geral; 
Colaborar coma manutenção e limpeza do ambiente escolar; e  
Manter a ética. 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I 

I – Básicas: (em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases, o docente 
deverá): 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica de 
ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; e 
Colaborar coma as atividades de articulação da escola e a comunidade. 
II – Complementares: 
Informar à coordenação pedagógica da Unidade Escolar, sobre a frequência e o 
rendimento dos alunos; 
Zelar pelo patrimônio público; 
Implantar formas de avaliação contínua; 
Executar suas tarefas com eficiência e zelo; 
Manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a 
comunidade em geral; 
Colaborar coma manutenção e limpeza do ambiente escolar; e  
Manter a ética. 
 

PEB II – LÍNGUA 

PORTUGUESA 

I – Básicas: (em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases, o docente 
deverá): 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica de 
ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; e 
Colaborar coma as atividades de articulação da escola e a comunidade. 
II – Complementares: 
Informar à coordenação pedagógica da Unidade Escolar, sobre a frequência e o 
rendimento dos alunos; 
Zelar pelo patrimônio público; 
Implantar formas de avaliação contínua; 
Executar suas tarefas com eficiência e zelo; 
Manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a 
comunidade em geral; 
Colaborar coma manutenção e limpeza do ambiente escolar; e  
Manter a ética. 
 

PEB II – LÍNGUA INGLESA 
I – Básicas: (em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases, o docente 
deverá): 
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Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica de 
ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; e 
Colaborar coma as atividades de articulação da escola e a comunidade. 
II – Complementares: 
Informar à coordenação pedagógica da Unidade Escolar, sobre a frequência e o 

rendimento dos alunos; 
Zelar pelo patrimônio público; 
Implantar formas de avaliação contínua; 
Executar suas tarefas com eficiência e zelo; 
Manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a 
comunidade em geral; 
Colaborar coma manutenção e limpeza do ambiente escolar; e  
Manter a ética. 
 

PEB II - HISTÓRIA 

I – Básicas: (em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases, o docente 
deverá): 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica de 
ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; e 
Colaborar coma as atividades de articulação da escola e a comunidade. 
II – Complementares: 
Informar à coordenação pedagógica da Unidade Escolar, sobre a frequência e o 
rendimento dos alunos; 
Zelar pelo patrimônio público; 
Implantar formas de avaliação contínua; 
Executar suas tarefas com eficiência e zelo; 
Manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a 
comunidade em geral; 
Colaborar coma manutenção e limpeza do ambiente escolar; e  
Manter a ética. 

PEB II - GEOGRAFIA 

I – Básicas: (em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases, o docente 
deverá): 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica de 
ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; e 
Colaborar coma as atividades de articulação da escola e a comunidade. 
II – Complementares: 
Informar à coordenação pedagógica da Unidade Escolar, sobre a frequência e o 
rendimento dos alunos; 
Zelar pelo patrimônio público; 
Implantar formas de avaliação contínua; 
Executar suas tarefas com eficiência e zelo; 
Manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a 
comunidade em geral; 
Colaborar coma manutenção e limpeza do ambiente escolar; e  
Manter a ética. 
 

PEB II - CIÊNCIAS 

I – Básicas: (em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases, o docente 
deverá): 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica de 
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ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; e 
Colaborar coma as atividades de articulação da escola e a comunidade. 
II – Complementares: 
Informar à coordenação pedagógica da Unidade Escolar, sobre a frequência e o 
rendimento dos alunos; 
Zelar pelo patrimônio público; 
Implantar formas de avaliação contínua; 

Executar suas tarefas com eficiência e zelo; 
Manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a 
comunidade em geral; 
Colaborar coma manutenção e limpeza do ambiente escolar; e  
Manter a ética. 
 

PEB II - MATEMÁTICA 

I – Básicas: (em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases, o docente 
deverá): 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica de 
ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; e 
Colaborar coma as atividades de articulação da escola e a comunidade. 
II – Complementares: 
Informar à coordenação pedagógica da Unidade Escolar, sobre a frequência e o 
rendimento dos alunos; 
Zelar pelo patrimônio público; 
Implantar formas de avaliação contínua; 
Executar suas tarefas com eficiência e zelo; 
Manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a 
comunidade em geral; 
Colaborar coma manutenção e limpeza do ambiente escolar; e  
Manter a ética. 
 

PEB II – ARTE 

I – Básicas: (em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases, o docente 

deverá): 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica de 
ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; e 
Colaborar coma as atividades de articulação da escola e a comunidade. 
II – Complementares: 
Informar à coordenação pedagógica da Unidade Escolar, sobre a frequência e o 
rendimento dos alunos; 
Zelar pelo patrimônio público; 
Implantar formas de avaliação contínua; 
Executar suas tarefas com eficiência e zelo; 
Manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a 
comunidade em geral; 
Colaborar coma manutenção e limpeza do ambiente escolar; e  
Manter a ética. 
 

PEB II – EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

I – Básicas: (em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases, o docente 
deverá): 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica de 
ensino; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
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Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; e 
Colaborar coma as atividades de articulação da escola e a comunidade. 
II – Complementares: 
Informar à coordenação pedagógica da Unidade Escolar, sobre a frequência e o 
rendimento dos alunos; 
Zelar pelo patrimônio público; 
Implantar formas de avaliação contínua; 
Executar suas tarefas com eficiência e zelo; 
Manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a 

comunidade em geral; 
Colaborar coma manutenção e limpeza do ambiente escolar; e  
Manter a ética. 
 

 


