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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 02/2013 

 

ANEXO II – PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS 

 

 

Empregos Públicos Atribuições 

Instrutor de Música 

Orientar e ensinar o aluno a desenvolver habilidades musicais utilizando-se de instrumentos diversos 

apresentando diferentes estilos musicais; desenvolver atividades de expressão vocal, contribuindo 

para o desenvolvimento da atenção e concentração em atividades de complementação pedagógica; 

estimular e orientar a criação de instrumentos alternativos a partir de materiais diversos descobrindo 

sons; estimular a descoberta da musicalidade corporal; orientar a escolha musical e debater suas 

repercussões sociais; sugerir e organizar apresentações públicas. Executar outras atribuições 

congêneres inerentes ao cargo respectivo. 

Monitor de 

Informática 

Ministrar aulas pratico-teóricas sobre operação de equipamentos eletrônicos de processamento de 

dados, interpretando as mensagens e acionando os comandos necessários, orientando e assistindo os 

alunos de acordo com a programação de trabalho. 

Monitor de 

Transporte Escolar 

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 os alunos quanto ao risco de acidente, evitando 

colocar partes do corpo para fora da janela; 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 transportes; 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 

especiais na locomoção dos alunos e executar tarefas afins. Os monitores deverão interagir com a 

direção da escola para o bom andamento do ensino, auxiliando nos eventos, festividades, visitas, 

desfiles, passeios, esportes onde houver presença de alunos. 

Professor de 

Educação Básica I 

-Planeja e executa trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e recreativo, organizando 

jogos, entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas crianças a capacidade de 

iniciativa, cooperação e relacionamento social; -Ministra aulas, aplicando exercícios de coordenação 

motora, para que as crianças desenvolvam as funções específicas necessárias à aprendizagem da 

leitura e da escrita; -Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do 

comportamento e desempenho dos alunos, anotando atividades efetuadas, métodos empregados e 

problemas surgidos, para possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; -Desenvolve nas 

crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e sociais, empregando 

recursos audiovisuais e outros, para contribuir com a sua educação; -Executa outras tarefas correlatas 

determinadas pelo superior imediato. 

Professor de 

Educação Básica II 

-Ministra aulas de conformidade com sua disciplina, aplicando exercícios para que as crianças 

desenvolvam as funções específicas necessárias à aprendizagem da leitura, escrita e componente 

curricular proposto; -Planeja e executa trabalhos complementares de acordo com o currículo 

proposto, englobando caráter cívico, cultural, recreativo, organizando jogos, entretenimento e demais 

atividades, visando desenvolver nas crianças a capacidade de iniciativa, cooperação e relacionamento 

social; -Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e 

desempenho dos alunos, anotando atividades efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, 

para possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; -Desenvolve nas crianças hábitos de 

limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e sociais, empregando recursos audiovisuais 

e outros, para contribuir com a sua educação; -Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 

superior imediato. 

Professor III – 

Educação Artes 

-Ministra aulas de conformidade com sua disciplina, aplicando exercícios para que as crianças 

desenvolvam as funções específicas necessárias à aprendizagem da leitura, escrita e componente 

curricular proposto; -Planeja e executa trabalhos complementares de acordo com o currículo 

proposto, englobando caráter cívico, cultural, recreativo, organizando jogos, entretenimento e demais 

atividades, visando desenvolver nas crianças a capacidade de iniciativa, cooperação e relacionamento 

social; -Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e 

desempenho dos alunos, anotando atividades efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, 

para possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; -Desenvolve nas crianças hábitos de 

limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e sociais, empregando recursos audiovisuais 

e outros, para contribuir com a sua educação; -Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 

superior imediato. 
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Professor III – 

Educação Física 

-Ministra aulas de conformidade com sua disciplina, aplicando exercícios para que as crianças 

desenvolvam as funções específicas necessárias à aprendizagem da leitura, escrita e componente 

curricular proposto; -Planeja e executa trabalhos complementares de acordo com o currículo 

proposto, englobando caráter cívico, cultural, recreativo, organizando jogos, entretenimento e demais 

atividades, visando desenvolver nas crianças a capacidade de iniciativa, cooperação e relacionamento 

social; -Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e 

desempenho dos alunos, anotando atividades efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, 

para possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; -Desenvolve nas crianças hábitos de 

limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e sociais, empregando recursos audiovisuais 

e outros, para contribuir com a sua educação; -Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 

superior imediato. 

Professor III – Inglês 

-Ministra aulas de conformidade com sua disciplina, aplicando exercícios para que as crianças 

desenvolvam as funções específicas necessárias à aprendizagem da leitura, escrita e componente 

curricular proposto; -Planeja e executa trabalhos complementares de acordo com o currículo 

proposto, englobando caráter cívico, cultural, recreativo, organizando jogos, entretenimento e demais 

atividades, visando desenvolver nas crianças a capacidade de iniciativa, cooperação e relacionamento 

social; -Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e 

desempenho dos alunos, anotando atividades efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, 

para possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; -Desenvolve nas crianças hábitos de 

limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e sociais, empregando recursos audiovisuais 

e outros, para contribuir com a sua educação; -Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 

superior imediato. 

 
 
 


