ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE CARGOS, ÁREAS DE ATUAÇÃO, Nº DE VAGAS, REQUISITOS, DESCRIÇÃO
SUMÁRIA, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTO
CARGO

ÁREA DE
ATUAÇÃO
PE-II/
Pedagogia

Nº DE
VAGAS

15
PE-II/Arte-Artes
Visuais

PE-II/Arte

Dança

3

3

PE-II
PE-II/
História

28

PE-II/
Geografia

28

PE-II/
Matemática

PE-II

6

Licenciatura Plena em
Pedagogia ou Normal Superior

1

-Licenciatura Plena em
Educação Artística com
Habilitação em Artes Plásticas
ou
-Licenciatura Plena em Artes
Visuais ou
-Licenciatura Plena em
Desenho e Plástica

0

Licenciatura Plena em Música
com habilitação em Ensino do
Instrumento Musical Trompete

0
2

28

PE-II/
Português

36

PE-II/
Inglês

36

PE-II/
Educação Física

71

2

-Licenciatura Plena em Dança
ou -Licenciatura Plena em
Educação Física
Licenciatura Plena em História

2

Licenciatura Plena em
Geografia

2

Licenciatura Plena em
Matemática

36

PE-II/
Ciências

PE-II/Professor de
Libras

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

AC PCD
114

PE-II/
Música/Instrumento
Musical - Trompete

REQUISITOS

2

Licenciatura Plena em
Letras/Português

2

Licenciatura Plena em
Letras/Inglês

0
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30 horas-aula
semanais: RS
2.394,32
60 horas-aula
semanais:
RS 4.788,64

Licenciatura Plena em Ciências

2

4

Exercer atividades docentes na Educação
Infantil e no Ensino Fundamental,
elaborando planos de curso e de aula;
preparando e selecionando material
didático;
elaborando,
aplicando
e
corrigindo testes e trabalhos para assegurar
a formação do aluno, bem como atividades
de suporte pedagógico direto, incluídas as
de direção, planejamento, capacitação,
pesquisa,
coordenação,
supervisão,
inspeção e orientação educacional em
unidades escolares, unidades regionais de
ensino e nas unidades técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e
Esporte

CARGA
HORÁRIA/
VENCIMENTO

Licenciatura Plena em
Educação Física

Licenciatura Plena em
Letras/Libras

Exercer atividades docentes na Educação
Infantil e no Ensino Fundamental,
elaborando planos de curso e de aula;
preparando e selecionando material
didático;
elaborando,
aplicando
e
corrigindo testes e trabalhos para assegurar
a formação do aluno, bem como atividades
de suporte pedagógico direto, incluídas as
de direção, planejamento, capacitação,
pesquisa,
coordenação,
supervisão,
inspeção e orientação educacional em
unidades escolares, unidades regionais de
ensino e nas unidades técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e
Esporte.
Traduzir/interpretar da Língua Portuguesa
para Libras e vice-versa, de maneira

30 horas-aula
semanais: RS
2.394,32
60 horas-aula
semanais:
RS 4.788,64

simultânea ou consecutiva em todas as
atividades
didático-pedagógicas,
intermediando a comunicação entre surdos
e ouvintes.

PE-II

PE-II Interprete de
Libras

28 02

Licenciatura Plena em Tradução
e Interpretação, com habilitação
em Libras Língua Portuguesa
ou;
Licenciatura Plena em qualquer
Área
e
Certificação
de Traduzir/interpretar da Língua Portuguesa
Proficiência
para
a para Libras e vice-versa, de maneira
tradução/interpretação
de simultânea ou consecutiva em todas as
Libras/Português/Libras,
atividades
didático-pedagógicas,
emitida
pelo
MEC intermediando a comunicação entre surdos
(PROLIBRAS) ou;
e ouvintes.
Licenciatura Plena em qualquer
Área e Curso Aquisição de
Língua Brasileira de Sinais
Libras
com carga horária
mínima de 120 horas.

30 horas-aula
semanais: RS
2.394,32
60 horas-aula
semanais:
RS 4.788,64

*Vagas reservadas aos candidatos com deficiência
** Havendo necessidade, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte poderá, a qualquer momento, alterar a
carga horária dos substitutos do cargo de PE-II, passando de 30 horas-aula para 60 horas-aula, ou retornar a
carga horária de 60 horas-aula para 30 horas-aula.

DEMONSTRATIVO DE CARGOS, Nº DE VAGAS, REQUISITOS, DESCRIÇÃO SUMÁRIA, CARGA
HORÁRIA E VENCIMENTO
CARGO

Nº DE
VAGAS

REQUISITOS

AC PCD

Auxiliar de
Atividades
Educativas

Agente de
Apoio
Educacional

100

100

5

5

Ensino Médio
Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

CARGA
HORÁRIA/
VENCIMENTO

Auxiliar os professores nas atividades voltadas para o
desenvolvimento integral das crianças e/ou educandos,
responsabilizando-se pelo cuidado com a alimentação, descanso e
higienização dos alunos e dos utensílios de uso comum;
recebimento e entrega das crianças aos pais ou responsáveis;
30 horas semanais:
organização dos materiais pedagógicos e equipamentos utilizados
R$ 1.117,14
nas aulas e oficinas; acompanhamento de educandos em traslados,
quando for o caso; e, de forma mais individualizada, cuidado aos
alunos com necessidades de apoio nas atividades de higiene,
alimentação e locomoção que exijam auxílio constante no cotidiano
escolar.

Exercer atividades de preparo de lanches e refeições, de acordo com
o cardápio e providenciar sua adequada distribuição, na forma e nos
Ensino
horários estabelecidos; executar procedimentos de armazenamento e
Fundamental
higienização dos gêneros alimentícios; lavar e passar roupas; realizar 30 horas semanais:
Incompleto 6º serviços de conservação de bens permanentes, manutenção e limpeza
R$ 1.027,50
ano
em geral dos ambientes de trabalho, utensílios e equipamentos;
auxiliar no controle da portaria e na execução de outros serviços de
natureza braçal e manual.
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