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ANEXO I 

(Edital Concurso Público n. 002/2011) 
 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

 
Coordenador Pedagógico 

� Articular e coordenar a elaboração do Projeto Político Pedagógico, com foco na proposta 
pedagógica que defina as linhas norteadoras do currículo escolar, os princípios metodológicos, os 
procedimentos didáticos, as concepções de conhecimento e de avaliação, entre outros. 

 
� Assegurar o cumprimento da função precípua da escola pública quanto a garantia do acesso, da 

permanência e êxito no percurso escolar do aluno. 
 

� Participar na elaboração, execução, acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico, 
de planos, programas e projetos eficazes de qualificação do processo ensino-aprendizagem. 

 
� Assegurar a aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais e dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais como referência da proposta pedagógica da escola. 
 

� Orientar o trabalho do professor para a elaboração de um currículo escolar contextualizado, que 
garanta a adoção de conhecimentos atualizados, relevantes e adequados à legislação vigente. 

 
� Acompanhar e avaliar o plano de trabalho do professor, de acordo com a proposta pedagógica da 

escola. 
 

� Avaliar juntamente com os professores, o resultado de atividades pedagógicas, analisando o 
desempenho escolar e propondo novas oportunidades de aprendizagem aos alunos que 
apresentam dificuldades, objetivando a superação das mesmas. 

 
� Planejar e coordenar em conjunto com a Direção, as atividades escolares no que concerne a 

calendário escolar, composição de turmas, distribuição de carga horária, lista de materiais, 
escolha de livros didáticos, recreio pedagógico, dentre outros. 

 
� Planejar e coordenar as atividades referentes à matrícula, transferência, adaptação de estudos, 

equivalência, reclassificação e conclusão de estudos do aluno. 
 

� Planejar e coordenar as reuniões pedagógicas, de Conselho de Classe e com a comunidade 
escolar, objetivando a melhoria constante do processo ensino-aprendizagem. 

 
� Mediar conflitos disciplinares entre professores e alunos de acordo com as normas de convivência 

da escola e da legislação em vigor, levando ao conhecimento da Direção quando necessário, para 
os encaminhamentos cabíveis. 

 
� Acompanhar o rendimento e a freqüência dos alunos promovendo orientações ao mesmo e ao 

seu representante legal, encaminhando aos órgãos competentes os casos que se fizerem 
necessários. 

� Acompanhar e registrar as decisões referentes ao atendimento feito ao aluno, quanto ao seu 
rendimento escolar, como analisar, discutir e avaliar constantemente o processo ensino-
aprendizagem, redefinindo em conjunto com o professor. 

 
� Coordenar atividades de recuperação de aprendizagem, realizando reuniões de Conselho de 

Classe, com o intuito de discutir soluções e sugerir mudanças no processo pedagógico. 
 
� Estimular e orientar o professor na realização de auto-avaliação e avaliações bilaterais com seus 

alunos. 
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� Ministrar curso, palestra ou aula de aperfeiçoamento e atualização do corpo docente, realizando-

as em serviço, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos profissionais. 
 
� Assegurar a regularidade da vida escolar do aluno. 

 
� Cumprir e zelar pelo cumprimento da legislação vigente. 
 
� Coletar e atualizar o acervo da legislação em vigor. 
 
� Assegurar a autenticidade, guarda, preservação e o sigilo de todos os documentos que tramitam 

no estabelecimento de ensino. 
 
� Participar dos cursos de formação, simpósios, congressos, seminários e outros a fim de buscar 

enriquecimento pessoal e desenvolvimento profissional. 
 
� Articular, facilitar, mediar e motivar o processo de autodesenvolvimento da equipe docente, 

através das ações que promovam evolução positiva no desempenho pedagógico, nas relações de 
trabalho e nas atitudes frente as suas funções. 

 
� Levantar dados acerca da contextualização histórica da escola, das famílias envolvidas, buscando 

informações sobre as necessidades educacionais e sociais, caracterizando o perfil dos alunos, 
com o objetivo de fornecer subsídios para reflexão das mudanças sociais, políticas, tecnológicas e 
culturais da sua unidade escolar. 

 
� Buscar apoio junto a profissionais especializados possibilitando ao corpo docente atuar com 

portadores de necessidades especiais, visando o atendimento com qualidade. 
 
� Pesquisar os avanços do conhecimento científico, artístico, filosófico e tecnológico, bem como 

organizar grupos de estudo, orientando atividades interdisciplinares, de modo a promover 
formação contínua dos educadores (professores e/ou funcionários). 

 
� Propor a Direção a infra-estrutura necessária para a escola, a fim de atender alunos com 

necessidades especiais. 
 
� Sugerir à Direção a compra ou recuperação de materiais, equipamentos e recursos pedagógicos 

necessários à prática pedagógica eficaz. 
 

� Promover ações, em articulação com a Direção, que estimulem a utilização dos espaços físicos da 
escola, como salas de aula, de informática, laboratório, sala de leitura, biblioteca e outros. 

 
� Elaborar e manter atualizados os registros e informações estatísticas, analisando,  interpretando 

e divulgando os índices de desempenho da escola como aprovação, reprovação, freqüência e 
evasão, a fim de estabelecer novas metas para alcançar a eficiência institucional. 

 
� Estimular o aperfeiçoamento e a atualização do corpo docente, incentivando a participação em 

cursos de formação, grupos de estudo, reuniões, palestras, simpósios, seminários e fórum, a fim 
de contribuir para o crescimento pessoal e profissional. 

 
� Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 

observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação. 

 
� Participar de grupos de trabalho ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas 

e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações 
e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-
científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao 
Município. 
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� Zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional, tanto nos aspectos referentes à 

intimidade e privacidade dos usuários e profissionais, quanto no que se refere aos seus outros 
direitos inalienáveis. 

 
� Organizar e manter atualizada a memória histórica da escola. 

 
 
� Representar, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está 

lotado. 
 
� Substituir a Direção, quando necessário e devidamente delegado. 

 
 
Professor 
 

� Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico, sugerindo objetivos gerais e específicos, 
propostas pedagógicas, definindo metodologias, estratégias de ensino, temas transversais, 
interdisciplinares, entre outros, de modo a cumprir com a legislação vigente, definindo um 
projeto atrativo e aplicável a unidade de ensino. 

 
� Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo o Projeto Político Pedagógico da Escola. 

 
� Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

 
� Preparar as aulas, definindo metodologias de ensino, criando atividades de acordo com o 

conteúdo e objetivos, pesquisando, analisando e selecionando material didático e para-didático, 
dentro da legislação educacional vigente. 

 
� Ministrar aulas, relacionando os conteúdos às diversidades pessoais e regionais dos alunos, bem 

como orientar os alunos no processo de construção da leitura, escrita, conceitos de ciências 
naturais, noções de tempo e espaço, atividades artísticas, corporais, entre outras, de acordo com 
a legislação educacional vigente. 

 
� Cumprir os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.  
 

� Efetuar registros burocráticos pedagógicos, preenchendo em formulários específicos dados 
acerca dos conteúdos e atividades ministradas, ocorrências diversas, freqüência do aluno, 
resultado do processo de ensino-aprendizagem, conceitos, notas, entre outros, conforme normas 
e padrões preestabelecidos. 

 
� Planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais, estabelecendo conteúdos mínimos por 

série, atividades periódicas, cronograma, estratégias, entre outros a fim de ajustar o mesmo com 
o Projeto Político Pedagógico. 

 
� Definir critérios e avaliar os alunos, acompanhando o trabalho diário, aplicando instrumentos 

diversos de avaliação, refletindo sobre aspectos qualitativos e quantitativos, participando de 
reuniões de conselho de classe, corrigindo trabalhos, a fim de poder acompanhar as etapas do 
desenvolvimento perceptivo-motor dos mesmos. 

 
� Organizar eventos e/ou atividades sociais, culturais e pedagógicas, traçando os objetivos do 

evento, preparando roteiros e instrumentos para registro, instruindo os alunos a participar, bem 
como solicitando autorização da direção da escola para a realização do mesmo. 

 
� Elaborar e executar a programação referente à regência de classe e atividades afins, através de 

pesquisas e plano de ação, de modo a atender as normas preestabelecidas. 
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� Manter atualizado no diário de classe, os registros escolares relativos às suas atividades 

específicas, bem como as ocorrências e ou informações prestadas aos pais e à Coordenação 
Pedagógica e Direção. 

 
� Participar de cursos encontros, seminários, com a finalidade de promover a contínua formação e 

o aperfeiçoamento profissional, bem como de Conselhos de Classe, Reuniões Pedagógicas, entre 
outros. 

 
� Participar dos processos de eleição desencadeados na unidade escolar, conselhos de classe, bem 

como realizar atividades relacionadas com serviço de apoio técnico. 
 

� Manter permanentemente contato com pais e alunos, juntamente com a coordenação, de modo 
a mantê-los informados quanto ao desempenho do aluno. 

 
� Planejar e implementar a recuperação paralela garantindo ao aluno novas oportunidades de 

aprendizagem estabelecendo estratégias de recuperação dos alunos de menor rendimento. 
 

� Conhecer e respeitar as leis constitucionais da Educação e as normas da unidade escolar, com o 
intuito de cumprir com a legislação vigente. 

 
� Zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional, tanto nos aspectos referentes à 

intimidade e privacidade dos usuários e profissionais, quanto no que se refere aos seus outros 
direitos inalienáveis. 

 
� Representar, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está 

lotado. 
 

� Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 
� Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 

observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação. 

 
� Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, 

realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação. 

 
� Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas 

e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre 
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos 
ao Município. 

 


