
 

                                                                                                                                                            
PREFEITURA DO MUNPREFEITURA DO MUNPREFEITURA DO MUNPREFEITURA DO MUNICÍPIO ICÍPIO ICÍPIO ICÍPIO DE DE DE DE PORANGABA / SPPORANGABA / SPPORANGABA / SPPORANGABA / SP    

                                     CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS                                      CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS                                      CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS                                      CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2012Nº 01/2012Nº 01/2012Nº 01/2012                
    
 

 

1 

ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS 
 

EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
EMPREGO: 1.01 - COVEIRO 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO: Executa atividades de abertura e fechamento de valas e túmulos, manuseando 
instrumentos equipamentos e materiais necessários aos sepultamentos e exumação; transporta urnas funerárias e 
respectivos ornamentos das salas de velório até os túmulos para o devido sepultamento; executa atividades de 
jardinagem, arborização, manutenção das áreas do cemitério; zela e mantém em condições de uso adequado todos os 
instrumentos, equipamentos e materiais sob sua responsabilidade; mantém atitude de respeito e consideração à 
população atendida; executa quaisquer outras atividades correlatas. 
 
 

EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO COMPLETO / TÉCNICO 
 
EMPREGO: 2.01 – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO: Orientar pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; manter em ordem arquivo e 
fichário; revelar e montar radiografias intra-orais; preparar o paciente para atendimento; auxiliar no atendimento ao 
paciente; instrumentar o cirurgião dentista e o técnico em higiene dental, junto a cadeira operatória; manipular 
materiais restauradores; colaborar em atividades didático-científicas e em campanhas humanitárias; auxiliar na 
organização de arquivos envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a 
pronta localização de dados; zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção 
apropriados, quando da execução dos serviços; desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de 
biossegurança; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 
utilizados, bem como do local de trabalho; executar o tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes de 
seu local de trabalho; manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação 
e das necessidades do setor/departamento; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de 
seu superior.  
 
 

EMPREGO: 2.02 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO: Auxilia nas atividades, incentivando as brincadeiras em grupo, para estimular o 
desenvolvimento físico e mental das mesmas; Orienta as crianças quanto às condições de higiene, auxiliando-as no 
banho, vestir, calçar, pentear e guardar seus pertences, para garantir o bem estar; Auxilia nas refeições, alimentando 
as crianças ou orientando-as sobre o comportamento à mesa; Controla os horários de repouso das crianças preparando 
cama, ajudando-as na troca de roupas; Auxilia o professor da classe nas tarefas pedagógicas; Executa outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
 

EMPREGO: 2.03 - AUXILIAR DE RADIOLOGIA 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO: Auxilia no Prepararo de materiais e equipamentos para realização de exames; 
Preparar pacientes e realizar exames e radioterapia; prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exames; 
realizar as atividades segundo boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança e código de conduta. 
elaborar boletins de produção; processar as revelações das películas radiográficas, seguindo instruções. 
Integrar-se à equipe de saúde.  Manipulação de chassis para retirar e repor o filme radiográfico; revelar filme 
radiográfico em processamento manual ou automático; controlar estoques de filmes radiográficos e de químicos 
utilizados no processo de revelação; manter limpos os chassis e ecrans; manter limpos os filtros, rolos e tanques das 
processadoras; preparar os químicos para revelação e fixação; preparar e encaminhar o paciente para exame 
radiográfico; preparar o contraste a ser ministrado por via oral; transportar os chassis da câmara escura para as salas 
de exames e vice-versa; conduzir o aparelho transportável, chassis, avental plumbífero e demais materiais para outros 
locais; efetuar o registro em livros ou fichas próprias de exames realizados, bem como a preparação e a classificação 
das radiografias de acordo com as fichas de solicitação de exames. 
 
 

EMPREGO: 2.04 - INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E FANFARRA 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO: Elaborar a formação de fanfarra e banda marcial; selecionar os alunos que integrarão a 
fanfarra e a banda marcial; ensinar e preparar os integrantes da banda e fanfarra para perfeita execução dos 
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instrumentos musicais, que compõem sua formação; participar da organização com os dirigentes das escolas da 
apresentação da fanfarra e banda marcial, nos desfiles em datas oficiais e significativas do Município; zelar pela guarda 
e conservação dos instrumentos musicais; executar outras atribuições afins. 
 
 

EMPREGO: 2.05 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, postos de saúde, 
domicílios e outros estabelecimentos de assistência médica; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, 
psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; colher e ou auxiliar na coleta de material para exames de 
laboratório, segundo orientação; preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, 
intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do Enfermeiro; prestar assistência ao 
paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de 
forma adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; organizar ambiente de trabalho, dar 
continuidade aos plantões; trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; 
realizar registros e elaborar relatórios técnicos; colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas; 
comunicar-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde. Realizar anotações no livro de plantão e, quando 
não houver enfermeiro responsável pela unidade, passará o plantão; realizar a supervisão e executar, quando 
necessário, as ações de pré e pós consulta, de acordo com cada programa e subprograma, segundo as causas das 
patologias mencionadas, medicamentos administrados, podendo esclarecer os efeitos colaterais e gerais; realizar 
curativos com dreno e sonda, retirada de pontos, aspiração de secreção, orofaríngea, de traqueotomia e entubação; 
realizar o preparo e arrumação com total assepsia do instrumental dentro do centro cirúrgico; realizar os procedimentos 
de enfermagem na paracentese abdominal, diálise peritoneal e hemodiálise; aplicar técnicas adequadas no manuseio de 
pacientes com moléstias infecto-contagiosas; realizar o controle de estoque de medicamentos, material e instrumental 
médico, a fim de solicitar reposições, quando necessário; realizar assistência de enfermagem à gestante, no período 
pré-natal, à parturiente e puérpera; aplicar todas e quaisquer técnicas de primeiros socorros, sob supervisão médica 
e/ou do enfermeiro e, na ausência desses profissionais, procurarem comunicar tal fato; realizar tarefas do circulante de 
sala em centro cirúrgico; realizar assistência de enfermagem ao recém-nascido; realizar cuidados de enfermagem no 
período pré e pós-operatório; preparar psicologicamente o paciente para os mais diversos procedimentos realizados 
com ele, dentro da unidade hospitalar; realizar o conforto do paciente e restrição no leito; realizar o transporte do 
paciente; realizar sondagens nasogástricas, aspirações e eliminações gástricas; realizar controle de líquidos ingeridos, 
infundidos e eliminados, sob sua responsabilidade e supervisão do enfermeiro; realizar técnicas de oxigenioterapia e 
inaloterapia; realizar aplicação de calor e frio, medicação tópica, retal e instilação; realizar assistência e cuidados de 
enfermagem, ao paciente agonizante e ao morto; executar as demais atividades Previstas para a Classe de Auxiliar de 
Enfermagem e Auxiliar de Saúde, quando necessários ao serviço da unidade; desempenhar outras atribuições afins e as 
que vierem a ser delegadas pelo enfermeiro, sob sua supervisão 
 
EMPREGO: 2.06  TÉNICO EM RADIOLOGIA 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO:  
Selecionar os filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiografia requisitada pelo médico, para facilitar a 
execução do trabalho; Colocar os filmes no chassi, posicionando e fixando letras e números radiopacos no filme, para 
bater as chapas radiográficas; Preparar o paciente, fazendo-o vestir roupas adequadas e livrando-o de qualquer jóia ou 
objeto de metal, para assegurar a validade do exame; Acionar o aparelho de raio X, observando as instruções de 
funcionamento, para provocar a descarga de radioatividade sobre a área a ser radiografada; Encaminhar o chassi com o 
filme à câmara escura, utilizando passa-chassi ou outro meio, para ser feita a revelação do filme; Registrar o número de 
radiografias realizadas, discriminando tipos, regiões e requisitantes, para possibilitar a elaboração do boletim estatístico; 
Controlar o estoque de filmes, contrastes e outros materiais de uso no setor, verificando e registrando gastos, para 
assegurar a continuidade dos serviços; Manter a ordem e a higiene do ambiente de trabalho, seguido normas e 
instruções, para evitar acidentes; Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 
 

EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
EMPREGO:3.01 – ASSISTENTE SOCIAL 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO: Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos 
de pessoas, como menores, migrantes, estudantes da rede escolar municipal e servidores municipais; elaborar e 
executar programas de capacitação de mão-de-obra e sua integração no mercado de trabalho; elaborar ou participar da 
elaboração e execução de campanhas educativas no campo de saúde pública, higiene e saneamento; organizar 
atividades ocupacionais para menores, idosos e desamparados; orientar comportamento de grupos específicos de 
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pessoas, em face de problemas de habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros; promover, por 
meio de técnicas próprias e através de entrevistas, palestras, visita a domicílios, e outros meios, a prevenção ou 
solução de problemas sociais identificados entre grupos específicos de pessoas; organizar e manter atualizadas 
referências sobre as características sócio-econômicas dos servidores municipais, bem como dos pacientes assistidos nas 
unidades de assistência social; participar da elaboração, execução e avaliação dos programas de orientação educacional 
e pedagógicos na rede escolar municipal; aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escolas e creches 
municipais; executar outras atribuições afins. 
 
 

EMPREGO:3.02 - DENTISTA 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO: Prestar assistência odontológica em postos de saúde, escolas e creches municipais, bem 
como planejar, realizar, e avaliar programas de saúde pública. Examinar, diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes 
e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos; prescrever ou administrar medicamentos, 
determinando a via, para tratar ou prevenir afecções dos dentes e da boca; manter registro dos pacientes examinados 
e tratados; fazer períca odonto e administrativas, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer 
atestados de capacitação física para admissão de pessoal na prefeitura; efetuar levantamentos que identifiquem 
indicadores odontológicos de saúdepública; participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos 
de prevenção dos problemas de saúde bucal e programas de atendimento odontológicos voltados para os estudantes 
da rede municipal de ensino e para a população em geral; participar da elaboração de planos de fiscalização sanitária; 
executar outras atribuições afins e as prevista pelo regulamento da profissão e pelo Conselho Federal e Regional de 
Odontologia. 
 
 
 

EMPREGO:3.03 - ENFERMEIRO 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO: Planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de enfermagem em postos de 
saúde, escolas e creches municipais, bem como participar da elaboração de programas de saúde pública; elaborar plano 
de enfermagem a partir do levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e 
doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagens, atuando técnica e administrativamente, a fim de 
maior complexidade na execução de programas de saúde e no atendimento aos pacientes e doentes; coletar e analisar 
dados sócio-sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; estabelecer programas 
para atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis; realizar programas educativos 
em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; 
supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe; treinamento e 
reciclagem de servidores da área de saúde; ministrar cursos de enfermagem; executar outras atribuições afins. 
 
EMPREGO:3.04 - FARMACÊUTICO 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO: Assessora a equipe no levantamento de necessidades, no julgamento de propostas das 
licitações, para aquisição de medicamentos. Orientar e supervisar as atividades de recebimento, conferência, 
armazenamento, distribuição e controle de medicamentos de Atenção Básica, urgência/emergência, Psicotrópicos, 
Estratégicos e Excepcionais. Instituir, encaminhar os processos com solicitação de medicamentos excepcionais de 
acordo com o protocolo do Ministério de Saúde. Participar dos processos de capacitação dos funcionários envolvidos 
com a Assistência Farmacêutica. Assumir responsabilidade Técnicas por Unidade de Saúde indicada pela Secretaria 
Municipal de Saúde. Definir e acompanhar o perfil de consumo do Município. Alimentar os programas de controle de 
Medicamentos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Ministério da 
Saúde. 
 
EMPREGO: 3.05 - FISIOTERAPEUTA 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO: Prestar assistência fisioterápica a doentes e acidentados nas unidades municipais de 
saúde Avaliar nível das disfunções físico-funcionais de doentes e acidentados; planejar e executar a terapêutica 
fisioterápica nos pacientes; proceder à reavaliação sistemática dos pacientes em tratamento; programar, prescrever e 
orientar a utilização de recursos fisioterápicos para correção de desvios posturais, afecções dos aparelhos respiratórios 
e cardiovasculares; requisitar exames complementares, quando necessário; orientar a família; participar nos 
atendimentos de urgência e nas atividades terapêutica intensivas; indicar e prescrever o uso de próteses necessárias ao 
tratamento dos pacientes; manter contatos com outros profissionais de saúde, participando dos trabalhos clínicos e 
prescrevendo a conduta terapêutica apropriada quanto à parte fisioterápica; executar outras atribuições afins 
 
 
 



 

                                                                                                                                                            
PREFEITURA DO MUNPREFEITURA DO MUNPREFEITURA DO MUNPREFEITURA DO MUNICÍPIO ICÍPIO ICÍPIO ICÍPIO DE DE DE DE PORANGABA / SPPORANGABA / SPPORANGABA / SPPORANGABA / SP    

                                     CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS                                      CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS                                      CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS                                      CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2012Nº 01/2012Nº 01/2012Nº 01/2012                
    
 

 

4 

 

EMPREGO: 3.06 - MÉDICO 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO: Realiza consultas médicas, emitem diagnósticos, prescreve tratamentos, realiza 
intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos utilizando recursos de Medicina preventiva e 
terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. Realiza exames clínicos, 
diagnósticos e tratamento médico. Desenvolve atividade de educação em saúde Pública, junto com o paciente e a 
comunidade. Participa das ações de vigilância em saúde. Executa tarefas afins. Efetuar exames médicos, emitir 
diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos da medicina preventiva e/ou terapêutica; analisar e interpretar resultados de exames diversos, 
comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; manter registro dos pacientes 
examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar primeiro 
atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; encaminhar pacientes para atendimento especializado, 
quando for o caso; fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura; coletar e avaliar dados 
bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população estudada; 
elaborar programas educativos e de atendimento médico preventivo voltado para a comunidade; assessorar a 
elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar do desenvolvimento 
de planos de fiscalização sanitária; assinar Atestados de óbito; realizar, supervisionar e interpretar exames radiológicos, 
empregando técnicas especiais ou orientando sua execução e analisando os resultados finais, para atendimento das 
solicitações médicas; fazer exames radiológicos especializados do sistema nervoso, cardiovascular e órgãos internos do 
tórax, abdômen, injetando contrastes líquido ou gasoso, e/ou acionando aparelhos de raio X, para atender a requisições 
médicas ou elucidar diagnósticos; executar outras atribuições afins e disciplinadas pelo Conselho Federal de Medicina e 
regulamentadas pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo      
 
 

EMPREGO:3.07 – PSICÓLOGO (PSICÓLOGO PARA ATUAR NA ÁREA DA SAÚDE E EDUCAÇÃO) 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO: Aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o planejamento e execução de 
atividades nas áreas clínica, educacional e do trabalho.Estudar e avaliar indivíduos em seus aspectos intelectuais, 
psicomotor e emocional (abrangendo a psicodinâmica individual, familiar e sócio-cultural), empregando métodos e 
técnicas psicológicas com o objetivo de formular diagnóstico ou parecer psicológico. Desenvolver aconselhamento e/ou 
orientação individual ou em grupo, com pacientes e/ou familiares, visando auxiliar na resolução de dificuldades e 
situações conflitantes; desenvolver trabalhos psicoterápicos individuais e em grupo, atender aos pacientes da rede 
municipal de saúde avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no processo de 
tratamento médico; reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos 
médicos subsídios para diagnóstico e tratamento. 
a) Quando na área da psicologia clínica: 
Estudar e avaliar indivíduos em seus aspectos intelectual, psicomotor e emocional (abrangendo a psicodinâmica 
individual, familiar e sócio-cultural), empregando métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de formular 
diagnóstico ou parecer psicológico para: 
1 – orientar o profissional no processo psicoterápico; 
2 – indicar outras avaliações e/ou terapêuticas necessárias; 
3 – fornecer dados pertinentes a outras instituições ou profissionais visando favorecê-lo na contribuição que prestam ao 
referido indivíduo; 
Desenvolver aconselhamento e/ou orientação individual ou em grupo, com pacientes e/ou familiares, visando auxiliar 
na resolução de dificuldades e situações conflitantes; desenvolver trabalhos psicoterápicos individuais e em grupo, a fim 
de favorecer a saúde mental do indivíduo; articular-se com profissionais de Serviço Social, para elaboração e execução 
de programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; atender aos pacientes da rede municipal de 
saúde avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no processo de tratamento médico; 
reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos médicos 
subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidade; 
b) Quando na área da psicologia educacional: 
Atuar no campo educacional, estudando sistemas de motivação da aprendizagem e novos métodos de ensino, a fim de 
contribuir para o estabelecimento de currículo escolar e técnicas de ensino adequado; promover a reeducação de 
crianças nos casos de desajustamento escolar ou familiar; 
c) quando na área da psicologia do trabalho: 
Exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal da Prefeitura, participando da elaboração, do 
acompanhamento e da avaliação de programa; participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e 
técnicas da psicologia aplicada ao trabalho; executar outras atividades afins. 



 

                                                                                                                                                            
PREFEITURA DO MUNPREFEITURA DO MUNPREFEITURA DO MUNPREFEITURA DO MUNICÍPIO ICÍPIO ICÍPIO ICÍPIO DE DE DE DE PORANGABA / SPPORANGABA / SPPORANGABA / SPPORANGABA / SP    

                                     CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS                                      CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS                                      CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS                                      CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2012Nº 01/2012Nº 01/2012Nº 01/2012                
    
 

 

5 

EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO - MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
 
EMPREGO:3.08 -  PROFESSOR PEB I - SUBSTITUTO 
DESCRIÇÃO DO EMPREGO:  
- Elaborar plano de aula, selecionando assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objetivos fixados, para 
obter melhor rendimento do ensino. 
 
- Ministrar aulas, transmitindo aos alunos conhecimento de ensino fundamental I, tirando dúvidas, aplicando testes, 
provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade média da 
classe, para verificar o aproveitamento do aluno. 
 
-Elaborar boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos e 
anotando atividades efetuadas, para manter um registro que permita dar informações à diretoria da escola e aos pais. 
 
- Organizar e promover solenidades comemorativas, jogos, excursões, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos 
alunos pelos acontecimentos históricos-sociais. 
 
- Realizar reuniões periódicas com os pais ou responsáveis dos educados para cientificá-los do aproveitamento dos 
mesmos, orientando como proceder nos casos que apresentarem dificuldades de aprendizagem. 
 
- Execuutar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 
EMPREGO:3.09 -  PROFESSOR PEB I  
DESCRIÇÃO DO EMPREGO:  
 

- Elaborar plano de aula, selecionando assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objetivos fixados, para 
obter melhor rendimento do ensino. 
 

- Ministrar aulas, transmitindo aos alunos conhecimento de ensino fundamental I, tirando dúvidas, aplicando testes, 
provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade média da 
classe, para verificar o aproveitamento do aluno. 
 

-Elaborar boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos e 
anotando atividades efetuadas, para manter um registro que permita dar informações à diretoria da escola e aos pais. 
 

- Organizar e promover solenidades comemorativas, jogos, excursões, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos 
alunos pelos acontecimentos históricos-sociais. 
 

- Realizar reuniões periódicas com os pais ou responsáveis dos educados para cientificá-los do aproveitamento dos 
mesmos, orientando como proceder nos casos que apresentarem dificuldades de aprendizagem. 
 

- Execuutar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 


