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  ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
 
1 - MONITOR DE TRABALHOS MANUAIS – Artesanato/Pintura 
 

Descrição Sumária 

Desenvolve atividades relacionadas ao ensino profissionalizante, através de aulas práticas e teóricas para habilitação profissional, nas 
áreas de: 

 Pintura em tecido, tela, cerâmica e azulejo; 

 Confecção de bijuterias; 

 Artesanato em madeira, cerâmica e outros incluindo decoupage; 

 Técnicas de patchwork. 
Descrição Detalhada 

 Orienta e demonstra como executar os trabalhos, manipulando os equipamentos e materiais, através de aulas teóricas e práticas, 
para assegurar o aprendizado ou para habilitá-los no desempenho de uma ocupação; 

 Acompanha o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos através de avaliações ou análises de trabalhos práticos, para avaliar 
seu conhecimento; 

 Avalia o resultado da aprendizagem, aplicando métodos de aferição adequados ao tipo de prática ocupacional, para verificar seu 
aproveitamento; 

 Verifica os instrumentos e ferramentas a serem utilizados nas aulas, solicitando a sua substituição, quando danificados, para 
mantê-los em condições de uso; 

 Acompanha o trabalho de cada aprendiz, orientando o uso correto dos instrumentos, efetuando demonstrações práticas e 
operacionais, para possibilitar a sua correta utilização e aprendizado; 

 Planeja e organiza exposições, demonstrando os trabalhos confeccionados pelos alunos, visando à profissionalização dos 
mesmos; 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 
2 - MONITOR DE ARTE CIRCENSE 
 
Descrição Sumária 

 Monitora oficina de artes circenses desenvolvendo as aptidões de cada participante, dentro das especialidades circenses. 
 

Descrição Detalhada 

 Ministra aulas de circo para grupos de crianças e adolescentes dentro das especialidades de solo, aéreo, acrobacias e acrobacias 
de grupo (pirâmides), pirofagia, trapézio fixo e de balanço, tecido acrobático e malabaris; 

 Monta performance e números;  

 Organiza apresentações;  

 Participa de festividades gerais de estímulo ao circo, artes e cultura;  

 Realiza atividades de artes circenses que estimulem o desenvolvimento dos participantes com domínio de técnicas de 
interpretação e improvisação;  

 Construção e elaboração de personagens, esquetes, espetáculos e dramaturgia, técnica circense, teatro de rua, performances de 
palhaço, mímicas e intervenções;  

 Zela pelo patrimônio e conservação dos materiais, ambientes e equipamentos colocados à disposição da atividade e uso dos 
participantes;  

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

3 - AGENTE SOCIAL 

 

Descrição Sumária 

Orienta, informa, recepciona os beneficiários do Serviço Social bem como, auxilia na execução das atividades desenvolvidas em seu 
local de trabalho.  

Descrição Detalhada 

 Executa atividades informatizadas; 

 Organiza cadastros e solicitações de materiais;  

 Controla e emitir relatórios; 

  Realiza trabalhos de ordem administrativa;  

 Participa administrativamente de reuniões sócio-educativas; 

 Sistematiza acompanhamentos;  

 Auxilia na realização de eventos Municipais;  

 Preenche formulários; 

 Participa administrativamente de atividades de organização social e comunitária;  
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 Auxiliar na distribuição de alimentos e outros materiais fornecidos aos beneficiários do seu local de trabalho; 

 Presta orientação e informação sobre serviços da comunidade e outras informações gerais; 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 
4 - EDUCADOR SOCIAL 
 
Descrição Sumária 

Executar sob supervisão técnica, atividades sócio-educativas e administrativas nos programas e nas atividades de Proteção Social 
Básica às pessoas que mantém vínculo com a família e comunidade, incluindo ações sócio-educativas de convivência, promoção 
social, atendimento com recursos emergenciais e de geração de trabalho e renda e nos programas e nas atividades desenvolvidas 
pela Proteção Social Especial de Média Complexidade com atendimento às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas 
cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos e Proteção Social Especial de Alta Complexidade onde as famílias e 
indivíduos se encontram sem referência e/ou em situação de risco, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e/ou comunitário  
 

Descrição Detalhada 

 Executa atividades informatizadas; 

 Compromete-se com o processo sócio-educativo dos beneficiários do seu local de trabalho em todas as fases; 

 Participa na elaboração, execução e avaliação do Plano Individualizado de Atendimento, com vistas ao desenvolvimento integral, 
autônomo e responsável; 

 Planeja e desenvolve, em conformidade com a proposta pedagógica do local, atividades lúdicas, pedagógicas, sociais, culturais, 
de rotinas diárias; 

 Atua em equipe cumprindo suas funções e colaborando com os demais, participando da definição de atividades direcionadas aos 
beneficiários locais e das avaliações, buscando e trocando informações; 

 Realiza atividades administrativas; 

 Trabalha como Educador de Rua, realizando abordagens com a população com trajetória de rua; 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
5 – PEDAGOGO SOCIAL  
 

Descrição Sumária 

Integra as ações ligadas ao Serviço Social desenvolvendo e promovendo atividades voltadas ao campo educacional e social. 
 

Descrição Detalhada 

 Realiza serviços de abordagem de rua;  

 Realiza visitas domiciliares; 

 Efetua abordagens da família para sensibilização em relação a necessidade de atendimento;  

 Acompanha “in loco” a situação de crianças e adolescentes atendidos nas redes de serviços assistenciais e estabelecimentos de 
ensino;  

 Promove a realização de reforço escolar as crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço Social;  

 Efetua acompanhamentos diversos a sua área de atuação;  

 Elabora, programas, projetos e atividades de trabalho, buscando a participação de indivíduos e grupos, nas definições de 
alternativas para os problemas identificados;  

 Interpreta, de forma diagnóstica, a problemática sócio-educacional para atuar na prevenção e tratamento de problemas de origem 

social, psicológica e educacional, que interferem na aprendizagem ao trabalho;  

 Participa da elaboração de programas para a comunidade, nos campos educacional e social, analisando os recursos disponíveis e 
as carências dos grupos, com vistas ao desenvolvimento social;  

 Realiza atividade de caráter educativo, recreativo e assistencial, objetivando a facilitar a integração e inserção social; 

 Elabora projetos, planos e programa na área de gestão social; 

 Coordena o desenvolvimento de projetos, acompanhando sua operacionalização;  

 Emiti pareceres parciais ou conclusivos sobre assuntos relacionados à área de sua atuação;  

 Elabora relatórios e manuais de normas e procedimentos, material didático e divulgação de projetos desenvolvidos; 

 Realiza pesquisas, estudos e analise, buscando a participação e grupos nas definições de alternativas para problemas 
identificados;  

 Presta serviços de educação para área social, a indivíduos e famílias e grupos comunitários, como forma de proteção social 
básica; 

 Atua em equipe multiprofissional;  

 Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas ao seu cargo; 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

6 – PEB I - ATRIBUIÇÕES RESUMIDAS (Para íntegra das atribuições, vide Lei número 4.567, de 21/11/07). 

 Professor de Ensino Básico II - Atua na Educação Infantil (0 a 5 anos) e no Ensino Fundamental nas classes de 1º ao 5º ano. 
 
7 – PEB II - ATRIBUIÇÕES RESUMIDAS (Para íntegra das atribuições, vide Lei número 4.567, de 21/11/07). 

 Professor de Ensino Básico II - Ministra aulas nas disciplinas específicas do currículo da Educação Básica (6º ao 9º ano) e Ensino 
médio. 


