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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES  

 
 
 

 
 

 

a) FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA DO NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (1ª A 4ª SÉRIE) 

              
1.01 - AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR (MERENDEIRA) 
 Preparar e servir a merenda de acordo com o cardápio e as orientações determinadas pelo Setor de Merenda;  
 Auxiliar no atendimento e na organização dos alunos durante as refeições; Cuidar da cozinha, bem como de seus 

equipamentos, preservando a higiene e conservação dos mesmos;  
 Tratar devidamente dos alimentos, inclusive no que se refere à higienização e preparo dos mesmos;  
 Receber e armazenar os produtos, observando a data de validade e qualidade dos gêneros alimentícios;  
 Executar trabalhos de limpeza nas diversas dependências utilizadas pela merenda;  
 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  

 

b) FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA DO NÍVEL ENSINO MÉDIO COMPLETO E MAGISTÉRIO 

  
2.01 - PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 Executar atividades diárias de recreação com crianças e trabalhos educacionais de artes diversas; 
 Acompanhar as crianças em passeios, visitas e festividades sociais; 
 Proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal; 
 Auxiliar a criança na alimentação, servir refeições e auxiliar as crianças menores a se alimentarem; 
 Auxiliar a criança a desenvolver a coordenação motora; 
 Observar a saúde e o bem-estar das crianças, informando ao chefe imediato qualquer incidente ou 

dificuldade ocorrida; 
 Ministrar medicamento conforme prescrição médica; 
 Prestar primeiros socorros, cientificando o superior imediato da ocorrência; 
 Orientar os pais quanto à higiene infantil, comunicando-lhes os acontecimentos do dia; 
 Vigiar e manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade, confiando-as aos cuidados de seu 

substituto ou responsáveis, quando se afastar, ou ao final do período de atendimento; 
 Apurar a frequência diária ou mensal dos menores; 
 Executar tarefas afins. 

 
2.02 – PROFESSOR I 
 Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, para classes de Educação Infantil (Pré I e Pré II) e 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano / 4ª série) propiciando aprendizagens significativas 
para os alunos;  

  Elaborar programa e planos de trabalho no que for de sua competência; 
  Seguir a proposta Político – Pedagógica da Rede Municipal de Ensino, respeitada as peculiaridades da 

Unidade Escolar, integrando-se à ação pedagógica, como copartícipe na elaboração e execução do 
mesmo; 

  Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos, atribuindo-lhes notas e/ou, 
conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, quando 
solicitado; 

  Promover aulas e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de 
atenção específica; 

  Participar ativamente das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, conselhos de classe, cursos de 
capacitação;  

  Realizar os planejamentos, registros e relatórios solicitados;  
  Participar ativamente do processo de integração da escola – família – comunidade;  
  Observar e registrar o processo de desenvolvimento das crianças, tanto individualmente como em grupo 

com o objetivo de acompanhar o processo de aprendizagem;  
  Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional e às comemorações cívicas relacionadas ao calendário; 
  Realizar outras atividades correlatas com a função. 
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2.03 - PROFESSOR ADJUNTO I 
 Ministrar aulas e atividades pedagógicas planejadas, na ausência do efetivo da classe de Educação Infantil 

(Pré I e Pré II) ou Séries Iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano) propiciando aprendizagens 
significativas para os alunos; 

      Elaborar programa e planos de trabalho no que for da sua competência; 
 Seguir a proposta Político – Pedagógica da Rede Municipal de Ensino, respeitada as peculiaridades da 

Unidade Escolar, integrando-se à ação pedagógica, como participar na elaboração e execução do mesmo; 
 Apoiar os professores efetivos das classes, nas atividades necessárias ao atendimento dos alunos; 
 Promover aulas e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de   

atenção específica; 
 Participar ativamente do processo de integração da escola – família – comunidade; 
 Observar e registrar o processo de desenvolvimento das crianças, tanto individualmente como em grupo 

com o objetivo de acompanhar o processo de aprendizagem; 
 Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento  

profissional e às comemorações cívicas relacionadas ao calendário escola; 
 Realizar outras atividades correlatas com a função. 

 
   

c) FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA DO NÍVEL SUPERIOR COMPLETO  
 

 
3.01- PROFESSOR ADJUNTO II – LÍNGUA PORTUGUESA 
 Ministrar aulas e atividades pedagógicas planejadas, na ausência do efetivo da classe de Ensino 

Fundamental II (5ª à 8ª série) propiciando aprendizagens significativas para os alunos; 
 Elaborar programa e planos de trabalho no que for de sua competência; 
 Seguir a proposta Político – Pedagógica da Rede Municipal de Ensino, respeitada as peculiaridades da 

Unidade Escolar, integrando-se à ação pedagógica, como participar na elaboração e execução do mesmo; 
 Apoiar os professores efetivos das classes, nas atividades necessárias ao atendimento dos alunos; 
 Promover aulas e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de 

atenção específica; 
 Participar ativamente do processo de integração da escola – família – comunidade; 
 Observar e registrar o processo de desenvolvimento das crianças, tanto individualmente como em grupo 

com o objetivo de acompanhar o processo de aprendizagem; 
 Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional e às comemorações cívicas relacionadas ao calendário escola; 
 Realizar outras atividades correlatas com a função. 

 
3.02- PROFESSOR ADJUNTO II – MATEMÁTICA 
 Ministrar aulas e atividades pedagógicas planejadas, na ausência do efetivo da classe de Ensino 

Fundamental II (5ª à 8ª série) propiciando aprendizagens significativas para os alunos; 
 Elaborar programa e planos de trabalho no que for de sua competência; 
 Seguir a proposta Político – Pedagógica da Rede Municipal de Ensino, respeitada as peculiaridades da 

Unidade Escolar, integrando-se à ação pedagógica, como participar na elaboração e execução do mesmo; 
 Apoiar os professores efetivos das classes, nas atividades necessárias ao atendimento dos alunos; 
 Promover aulas e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de 

atenção específica; 
 Participar ativamente do processo de integração da escola – família – comunidade; 
 Observar e registrar o processo de desenvolvimento das crianças, tanto individualmente como em grupo 

com o objetivo de acompanhar o processo de aprendizagem; 
 Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional e às comemorações cívicas relacionadas ao calendário escola; 
 Realizar outras atividades correlatas com a função. 
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PROFESSOR SUBSTITUTO II - 3.03 - LÍNGUA PORTUGUESA - 3.04 - INGLÊS - 3.05 - MATEMÁTICA - 3.06 - 

CIÊNCIAS -  3.07 - GEOGRAFIA - 3.08 - HISTÓRIA - 3.09 - EDUCAÇÃO FÍSICA - 3.10 - ARTES  
 

 Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, para as Séries Finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 
9° ano), propiciando aprendizagens significativas para os alunos, nos afastamentos superiores há 15 dias; 

 Elaborar programa e planos de trabalho no que for de sua competência; 
 Seguir a proposta Político – Pedagógica da Rede Municipal de Ensino, respeitando as peculiaridades da 

Unidade Escolar, integrando-se à ação pedagógica, como participar na elaboração e execução do mesmo; 
 Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos, atribuindo-lhes notas e/ou, 

conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, quando 
solicitado; 

 Promover aulas e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de 
atenção específica; 

 Participar ativamente das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, conselhos de classe, cursos de 
capacitação; 

 Realizar os planejamentos, registros e relatórios solicitados; 
 Participar ativamente do processo de integração da escola – família – comunidade; 
 Observar e registrar o processo de desenvolvimento das crianças, tanto individualmente como em grupo 

com o objetivo de acompanhar o processo de aprendizagem; 
 Realizar outras atividades correlatas com a função; 
 Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional e às comemorações cívicas relacionadas ao calendário escola. 
 

 

 


