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PROFESSOR II 

Ministrar aulas no ensino da educação infantil e no ensino fundamental, garantindo a efetivação do 

processo ensino- aprendizagem; executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito 

mútuo e de relações que conduzam a aprendizagem; elaborar programas, planos de curso e planos de 

aula no que for de sua competência; avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas e conceitos 

de acordo com as normas do sistema de ensino; promover experiências de ensino aprendizagem 

diversificadas para atender diferenças individuais; promover aulas e trabalhos com os alunos que 

apresentem dificuldade de aprendizagem; colaborar e comparecer pontualmente ás aulas, festividades, 

reuniões e outras promoções, desde que convocado pela Secretaria Municipal de Educação; cumprir e 

fazer cumprir os horários e calendário escolar; zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando 

os alunos com urbanidade; efetuar registros da escrituração escolar dos alunos, fornecer dados e 

relatórios de suas atividades; zelar pela preservação do espaço físico, limpeza e bom nome da escola; 

participar e organizar reuniões com pais de alunos; seguir as diretrizes emanadas dos órgãos superiores 

competentes e as estabelecidas no Sistema Municipal de Ensino e Regimento Escolar; desenvolver 

projetos educacionais e participar de atividades que visam ao aperfeiçoamento e à atualização do 

profissional de educação da Rede Municipal do Ensino Fundamental; realizar acompanhamento das 

atividades dos alunos na Biblioteca pública; desempenhar outras tarefas relativas à docência; 

 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ministrar aulas de educação física no ensino de educação infantil e ensino fundamental, garantindo a 

efetivação do processo ensino-aprendizagem; executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima 

de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem; elaborar programas, planos de curso e 

planos de aula no que for de sua competência; avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas e 

conceitos de acordo com as normas do Sistema Municipal de Ensino; cooperar com os serviços dos 

especialistas em assuntos educacionais; promover experiências de ensino-aprendizagem diversificadas 

para atender diferenças individuais; promover aulas e trabalhos com os alunos que apresentam dificuldade 

de aprendizagem; colaborar e comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões e outras 

promoções, desde que convocado pelo Diretor da escola ou pela Secretaria Municipal de Educação; 

cumprir e fazer cumprir os horários e calendário escolar; zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, 

tratando os alunos com urbanidade; efetuar registros da escrituração escolar dos alunos, fornecer dados e 

relatórios de suas atividades; zelar pela conservação do espaço físico, limpeza e bom nome da escola; 

participar e/ ou organizar reuniões com os pais de seus alunos; seguir as diretrizes do ensino emanadas 

dos Órgãos Superiores competentes e as estabelecidas no Sistema Municipal de Ensino e Regimento 

Escolar; desenvolver projetos educacionais, e participar de atividades que visam ao aperfeiçoamento e à 

atualização do profissional da educação municipal; realizar acompanhamento das atividades dos alunos 

na biblioteca escolar ou biblioteca pública; garantir o desenvolvimento físico e social dos alunos; promover 

atividades que visam desenvolver a expressão corporal do aluno; dar suporte técnico- profissional ao setor 

de esportes do município, desenvolvendo atividades referentes a práticas esportivas propostas pelo setor; 

desempenhar outras tarefas relativas à docência. 
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PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 

Ministrar aulas de língua estrangeira no ensino infantil e fundamental, garantindo a efetivação do processo 

ensino – aprendizagem; executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e 

de relações que conduzam à aprendizagem; elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que 

for de sua competência; avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas e conceitos de acordo 

com as normas do Sistema Municipal de Ensino; cooperar com os serviços dos especialistas em assuntos 

educacionais; promover experiências de ensino–aprendizagem diversificadas para atender diferenças 

individuais; promover aulas e trabalhos com os alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem; 

colaborar e comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões e outras promoções, desde que 

convocado pelo diretor da escola ou pela Secretaria Municipal de Educação; cumprir e fazer cumprir os 

horários e calendário escolar; zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com 

urbanidade; efetuar registros da escrituração escolar dos alunos, fornecer dados e relatórios de suas 

atividades; zelar pela conservação do espaço físico, limpeza e bom nome da escola; participar e/ ou 

organizar reuniões com os pais de seus alunos; seguir as diretrizes do ensino, emanadas dos Órgãos 

Superiores competentes e as estabelecidas no Sistema Municipal de Ensino e Regimento Escolar; 

desenvolver projetos educacionais, e participar de atividades que visam ao aperfeiçoamento e à 

atualização do profissional da educação; realizar acompanhamento das atividades dos alunos na 

biblioteca escolar ou biblioteca pública; desempenhar outras tarefas relativas à docência. 

 

 

PROFESSOR DE INFORMÁTICA 

Ministrar aulas de informática no ensino infantil, ensino fundamental e para a comunidade através de 

laboratórios de informática, garantindo a efetivação do processo ensino – aprendizagem; executar o 

trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à 

aprendizagem; elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência; 

avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas e conceitos de acordo com as normas do Sistema 

Municipal de Ensino; cooperar com os serviços dos especialistas em assuntos educacionais; promover 

experiências de ensino-aprendizagem diversificadas para atender diferenças individuais; promover aulas e 

trabalhos com os alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem; colaborar e comparecer 

pontualmente às aulas, festividades, reuniões e outras promoções, desde que convocado pelo Diretor da 

escola ou pela Secretaria Municipal de Educação; cumprir e fazer cumprir os horários e calendário escolar; 

zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com urbanidade; efetuar registros da 

escrituração escolar dos alunos, fornecer dados e relatórios de suas atividades; zelar pela conservação do 

espaço físico, limpeza e bom nome da escola; participar e/ ou organizar reuniões com os pais de seus 

alunos; seguir as diretrizes do ensino, emanadas dos Órgãos Superiores competentes e as estabelecidas 

no Sistema Municipal de Ensino e Regimento Escolar; desenvolver projetos educacionais, e participar de 

atividades que visam ao aperfeiçoamento e à atualização do profissional da educação; realizar 

acompanhamento das atividades dos alunos na biblioteca escolar ou biblioteca pública; desempenhar 

outras tarefas relativas à docência. 

 

 

PROFESSOR DE ARTES 

Ministrar aulas de artes no ensino fundamental, garantindo a efetivação do processo ensino – 

aprendizagem; executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de 

relações que conduzam à aprendizagem; elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for 

de sua competência; avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo –lhes notas e conceitos de acordo com 

as normas do Sistema Municipal de Ensino; cooperar com os serviços dos especialistas em assuntos 
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educacionais; promover experiências de ensino–aprendizagem diversificadas para atender diferenças 

individuais; promover aulas e trabalhos com os alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem; 

colaborar e comparecer pontualmente às  aulas, festividades, reuniões e outras promoções, desde que 

convocado pelo Diretor da escola ou pela Secretaria Municipal de Educação; cumprir e fazer cumprir os 

horários e calendário escolar; zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com 

urbanidade; efetuar registros da escrituração escolar dos alunos, fornecer dados e relatórios de suas 

atividades; zelar pela conservação do espaço físico, limpeza e bom nome da escola; participar e/ ou 

organizar reuniões com os pais de seus alunos; seguir as diretrizes do ensino, emanadas dos Órgãos 

Superiores competentes e as estabelecidas no  Sistema Municipal de Ensino e Regimento Escolar; 

desenvolver projetos educacionais, e participar de atividades que visam ao aperfeiçoamento e à 

atualização do profissional da educação; realizar acompanhamento das atividades dos alunos na 

biblioteca escolar ou biblioteca pública; desempenhar outras tarefas relativas à docência. 

 

 


