
ANEXO I 
 

DESCRIÇÃODOS CARGOS DA CARREIRA DA EDUCAÇÃO 
 

GRUPO OCUPACIONAL DE CARGO  – DO MAGISTÉRIO  
01 Cargo: DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA Código:  

 
Descrição Sumária do Cargo: Destinam-se ao desenvolvimento do educando, 

assegurando-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania, sendo 

oferecido de forma contínua e articulada conforme legislação educacional. 

Formação profissional Nível superior completo– Licenciatura em Pedagogia 

Experiência  0 

Especialização 0 

Jornada de trabalho 
Amplitude de vencimento 

Menor vencimento Maior vencimento 

20 horas semanais   

30 horas semanais   

Requisitos para provimento do cargo: Docente do Ensino Fundamental e/ou Educação 
Infantil 

 
Formação em curso superior de graduação, de licenciatura plena em Pedagogia ou 
outra graduação correspondente a áreas de conhecimento específicas do currículo, 

com complementação pedagógica nos termos da legislação vigente, admitida como 

formação mínima à obtida a nível médio, na modalidade normal para os professores 
indígenas, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC). 
  

Recrutamento externo: concurso público de provas e títulos. 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

 I Docência na educação infantil e/ou do ensino fundamental; 

 Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da Unidade de Ensino; 

 Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 

unidade de ensino; 

 Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; 

 Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; 

 Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação 

e ao desenvolvimento profissional; 

 Colaborar com as atividades de articulação da unidade de ensino com as 
famílias e a comunidade; 

 Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins 

educacionais da unidade de ensino e ao processo de ensino-aprendizagem; 

 Informar os pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos 

alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da unidade de 

ensino; 
 Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis 

ao desenvolvimento do sistema ou unidade de ensino. 

 Conhecer e identificar as leis que regem o ensino na LDB, Constituição 

Municipal, Estadual e Federal; 

 Compreender a educação como prática social e histórica e escola como 
instituição social; 

 Caracterizar a gestão democrática como um processo coletivo e 

historicamente construído; 

 Avaliar continuamente o rendimento dos alunos; 

 Desenvolver diferentes procedimentos metodológicos em sala de aula; 

 Manter diários e caderno de campo atualizados; 
 Elaborar relatório individual do aluno, de forma que especifique seus avanços 



e necessidades de acompanhamento; 
 Conhecer as diferentes linguagens, suas funções e possibilidades de uso; 

 Estabelecer relação entre as políticas educacionais e os processos de 

organização da gestão da escola; 

 Compreender as questões de organização dos processos de planejamento, 

ensino, aprendizagem e avaliação; 
 Compreender a dinâmica da sala de aulas, em que o processo de ensino e 

aprendizagem se mescla com aspectos relacionais e culturais; 

 Conhecer as relações entre desenvolvimento e aprendizagem em diferentes 

momentos da infância e adolescência; 

 Identificar o papel das histórias de vida e das interações de professores e 

alunos, na construção de identidades plurais; 
 Comunicar-se de forma aberta e transparente com os pais; 

 Colaborar e participar dos eventos culturais da escola e comunidade; 

 Buscar sua autoformação; 

 Ser assíduo no horário de trabalho e pontual nas reuniões de pais, reuniões 

internas da unidade, cursos de formação continuada promovidos pela 

SEMEC e Unidades de Ensino; 
 Entregar relatórios e diários dentro de datas pré-estabelecidas no calendário 

escolar; 

 Cumprir rigorosamente a hora-atividade com vistas à auto formação, troca de 

experiências, sugestões e planejamento coletivo; 

 
 

 
GRUPO OCUPACIONAL DE CARGO  – DO MAGISTÉRIO  

01 Cargo: DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL Código:  
 
Descrição Sumária do Cargo: É o profissional habilitado em pedagogia ou com 

especialização em supervisão ou áreas afins à orientação pedagógica, para atuar em 

unidades de educação infantil e fundamental, nas modalidades regular e EJA como 

coordenador de todo trabalho pedagógico da unidade, devendo ser sua função nuclear 

trabalhar com a formação do professor com objetivo de propiciar condições de ensino 
que garantam aprendizagem de todos.  

 
 

Formação profissional Nível superior completo– Licenciatura em Pedagogia 

Experiência  0 

Especialização 0 

Jornada de trabalho 
Amplitude de vencimento 

Menor vencimento Maior vencimento 

30 horas semanais   

Requisitos para provimento do cargo: Área de atuação: supervisão e/ou coordenação 
pedagógica 

- Licenciatura Plena em Pedagogia ou especialização em supervisão ou áreas afins a 

orientação pedagógica. 
 

Recrutamento externo: concurso público de provas e títulos. 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

 Realizar diagnósticos abrangentes continuamente, através de levantamentos 

de dados e que permitam evidenciar problemas existentes; 

 Elaborar junto ao corpo docente e equipe diretiva da unidade, com base nos 

diagnósticos e nas disposições legais em vigência e nas políticas de ensino do 

município, o plano de ação da supervisão escolar para o ano letivo; 

 Auxiliar o diretor da unidade na elaboração participativa (alunos, pais, 
professores e funcionários) execução e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico; 

 Coordenar a elaboração, acompanhar e avaliar a realização do planejamento 



curricular anual da equipe docente conforme proposta curricular, objetivos e 
finalidades para as aprendizagens previstas no P.P.P., com base na legislação 

e diretrizes do sistema; 

 Intervir na atuação didática docente, bem como conduzir a formação 

profissional da equipe docente a partir das necessidades diagnosticadas, 

mantendo sistemática análise da aplicabilidade de formação na prática; 
 Manter registros atualizados dos processos didáticos encaminhados na 

unidade de ensino; 

 Participar dos processos de formação desenvolvidos na rede com vista ao 

aperfeiçoamento da função; 

 Conduzir seu próprio processo de formação e auto-avaliação; 

 Garantir amplo e constante espaço de discussão da proposta pedagógica 
trabalhada, bem como das inovações e das mudanças propostas na unidade; 

 Coordenar, avaliar e implementar o Projeto de HTP juntamente com o diretor 

e professores, bem como orientar e acompanhar os professores os professores 

de arte e educação física no desenvolvimento de suas atividades de acordo 

com a proposta de cada unidade de ensino; 

 Viabilizar materiais didáticos pedagógicos para subsidiar a prática docente; 
 Participar de reuniões promovidas pela SEMEC, repassando todas as 

informações à unidade de ensino; 

 Nortear as ações a partir do respeito à ética profissional; 

 Relacionar-se bem com todos os profissionais da educação sem perder de 

vista a função enquanto orientador do processo pedagógico; 
 Resolver problemas surgidos na unidade de ensino de forma imparcial; 

 Ser assíduo e pontual na unidade de trabalho e nos cursos de formação; 

 Cumprir datas pré-estabelecidas no plano de ação em relação às atividades 

desenvolvidas e às ações da SEMEC; 

 Aproveitar o máximo o tempo do horário de trabalho no desenvolvimento de 

atividades voltadas aos docentes. 
 

GRUPO OCUPACIONAL DE ATIVIDADES MEIOS  – DE  NÍVEL 
SUPERIOR  

01 Cargo: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO Código:  
 

Descrição Sumária do Cargo: Integra o profissional de nível superior que desenvolve 

atividades inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

responsabilidades necessárias às ações e serviços que constituem a rede municipal de 

educação, na sua dimensão técnico-científica, vinculada ao perfil profissional e 

ocupacional de acordo com a complexidade das atribuições exigidas para a atuação 
nas áreas estruturante de gestão, administração, auditoria, ensino, 

pesquisa,extensão,informação,comunicação,monitoramento e avaliação. 

 
 

Formação profissional Nível superior completo 

Experiência  0 

Especialização 0 

Jornada de trabalho 
Amplitude de vencimento 

Menor vencimento Maior vencimento 

30 horas semanais   

Requisitos para provimento do cargo:  

Diploma de graduação em curso emitido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação, com registro no Conselho da categoria 
profissional, devendo o curso ser especificado no Edital do Concurso Público, de 

acordo com interesse do município e conhecimentos básicos de informática e internet. 
 

Recrutamento externo: concurso público de provas e títulos. 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

Especialista em Educação (área de atuação: Contador) 



 

 Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a planejar, coordenar e executar os trabalhos 

de análise, registro e perícias contábeis, estabelecendo princípios, normas e procedimentos, 

obedecendo às determinações de controle externo, para permitir a administração dos recursos 

patrimoniais e financeiros da Prefeitura. 

 

Atribuições típicas: 

 

 planejar o sistema de registro e operações, atendendo às necessidades administrativas e legais, para 

possibilitar controle contábil e orçamentário; 

 supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando o seu 

processamento, adequando-os ao plano de contas, para assegurar a correta apropriação contábil; 

 analisar, conferir, elaborar ou assinar balanços e demonstrativos de contas e empenhos, observando 

sua correta classificação e lançamento, verificando a documentação pertinente, para atender a 

exigências legais e formais de controle; 

 controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando relatórios e demonstrativos; 

 controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, o cumprimento de 

obrigações de pagamentos a terceiros, saldos em caixa e contas bancárias, para apoiar a administração 

dos recursos financeiros da Prefeitura; 

 analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de contratos, convênios, acordos 

e atos que geram direitos e obrigações, verificando a propriedade na aplicação de recursos repassados, 

analisando cláusulas contratuais, dando orientação aos executores, a fim de assegurar o cumprimento 

da legislação aplicável; 

 analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de fundos municipais, 

verificando a correta aplicação dos recursos repassados, dando orientação aos executores, a fim de 

assegurar o cumprimento da legislação aplicável; 

 analisar os atos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, verificando sua correção, 

para determinar ou realizar auditorias e medidas de aperfeiçoamento de controle interno; 

 planejar, programar, coordenar e realizar exames, perícias e auditagens, de rotina ou especiais, bem 

como orientar a organização de processos de tomadas de contas, com a finalidade de  atender a 

exigências legais; 

 elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 

observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades 

em sua área de atuação; 

 participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação; 

 supervisionar e orientar os trabalhos do técnico de contabilidade; 

 participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as 

em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo 

dos recursos humanos em sua área de atuação; 

 participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas 

e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou 

problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-

científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; 

 realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 

7. Regulamentação da profissão:. Decreto-lei n
o
 9.295, de 27 de maio de 1946, publicado no Diário 

Oficial da União em 28/05/46. 

 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

Especialista em Educação (área de atuação: Fonoaudiólogo) 

I Descrição sintética: Destina-se a prestar assistência fonoaudiológica á população 

nas diversas unidades de ensino, para restauração da capacidade de comunicação dos 

pacientes. 



 
 Avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da 

linguagem, audiometria, alem de outras técnicas próprias para estabelecer 

planos de tratamentos ou terapêutico;  

 Elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando-se nas informações 

médicas, nos resultados dos testes de avaliação fonoaudiológica e nas 
peculiaridades de cada caso; 

 Desenvolver trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e 

audição, objetivando a reeducação neuromuscular e a reabilitação do 

paciente; 

 Avaliar os pacientes no decorrer do tratamento dos pacientes, observando a 

evolução do processo e promovendo os ajustes necessários na terapia 
adotado; 

 Promover a reintegração dos pacientes a outros grupos sociais; 

 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 

entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 

 Participar das atividades administrativas de controle e de apoio referentes a 
sua área de atuação; 

 Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal 

técnico e auxiliar, realizando-as em serviços ou ministrando palestras, a fim 

de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos alunos e profissionais 

da educação em sua área de atuação. 
 Participar de grupos de trabalhos e/ou reuniões com unidades de ensino e 

SEMEC, realizando estudos, emitindo pareceres, ou fazendo exposições sobre 

situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, 

revisando e discutindo trabalhos técnico - científicos para fins de formulação 

de diretrizes, planos e  

programas de trabalho afeto aos municípios; 
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Lei nº 6.965, de 09 de dezembro de 1981, publicada no diário oficial da união 

em 10/12/81. 

 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

Especialista em Educação (área de atuação: Nutricionista ) 

I  
Descrição sintética: Destina-se a pesquisar, elaborar, dirigir e controlar os 
programas e serviços de nutrição nas diversas unidades de ensino da Rede Municipal 

de Ensino. 

 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 

 

 Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos 
indivíduos, bem como compor cardápios especiais visando suprir as 

deficiências diagnosticadas; 

 Elaborar programas de alimentação básica para todos  os estudantes e 

crianças da rede escolar municipal de ensino. 

 Acompanhar a observância dos cardápios e dietas estabelecidos, para 
analisar sua eficiência; 

 Proceder à análise dos alimentos,observando suas características e 

propriedades, a fim de verificar sua adequação ao consumo;  

 Supervisionar os serviços de alimentação promovidos pela Prefeitura, 

visitando sistematicamente as unidades de ensino, para acompanhamento 

dos programas e averiguação do cumprimento das normas pré-estabelecidas; 
 Acompanhar e orientar o trabalho de educação alimentar realizado pelos 

professores da rede municipal de ensino; 

 Elaborar cardápios balanceados e adaptados aos recursos disponíveis para 

os programas assistenciais desenvolvidos pela Prefeitura; 

 Planejar e executar programas que visem à melhoria das condições de vida 



da comunidade escolar de baixa renda no que se refere a difundir hábitos 
alimentares mais adequados, de higiene e de educação; 

 Participar do planejamento da área física de cozinhas, depósitos, refeitórios e 

copas, aplicando princípios concernentes a aspectos funcionais e estéticos, 

visando racionalizar a utilização dessas dependências; 

 Participar de atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a 
sua área de atuação; 

 Participar de atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico 

e auxiliar de cozinha, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e 

palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos 

recursos humanos em sua área de atuação; 

 Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades de ensino da 
Prefeitura Municipal e outras entidades públicas e particulares, realizando 

estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou 

problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 

discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de 

diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; 

 Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 

          

REGULAMENTO DA PROFISSÃO : 

 

Lei n° 8. 234, de 17 de setembro de 1991, publicada no Diário Oficial da União em 
18/09/91. 

 

 

 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

Especialista em Educação (área de atuação: Psicólogo ) 

 

Descrição sintética: Destina-se a aplicar conhecimentos no campo da psicologia para 
o planejamento e execução de atividades nas áreas clínica, educacional e do trabalho. 

 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 

 

a) Quando na área da psicologia clínica: 

 
  Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou 

problemas de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas 

psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento; 

 Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões 

normais de comportamento e relacionamento humano; 
 Articular-se com profissionais de serviço social, para elaboração e execução 

de programas de assistência e apoio específicos de pessoas; 

 Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos 

pacientes, preparando-os adequadamente para as situações resultantes de 

enfermidades;  

 
b) Quando na área da psicologia do trabalho : 

 

 Exercer atividades relacionadas com tratamento de pessoal da Educação, 

participando da elaboração, do acompanhamento e da avaliação de 

programas; 

 Participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas 
da psicologia aplicada ao trabalho; 

 Estudar e desenvolver critérios visando à realização de análise ocupacional, 

estabelecendo os requisitos mínimos de qualificação psicológica necessária 

ao desempenho das tarefas das diversas classes pertencentes ao quadro de 

pessoal da Educação; 



 Realizar pesquisas nas diversas unidades da Educação, visando à 
identificação das fontes de dificuldades no ajustamento e demais problemas 

psicológicos existentes no trabalho, propondo medidas preventivas e 

corretivas julgadas convenientes; 

 Estudar e propor soluções para a melhoria de condições ambientais, 

materiais e locais do trabalho; 
 Apresentar, quando solicitado, princípios e métodos psicológicos que 

concorram para maior eficiência da aprendizagem no trabalho e controle do 

seu rendimento; 

 Assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação ou à reabilitação 

profissional por diminuição da capacidade de trabalho, inclusive orientando-

o sobre suas relações empregatícias; 
 Orientar os profissionais da educação recém-ingressos na Educação, 

acompanhando a sua integração às funções que irão exercer e ao seu grupo 

de trabalho; 

 Esclarecer e orientar os servidores municipais sobre legislação trabalhista, 

normas e decisões da administração ; 

 
 

(C ) Quando na área da psicologia educacional : 

 

 Aplicar técnicas e princípios psicológicos apropriados ao desenvolvimento 

intelectual, social e emocional do individuo, empregando conhecimentos dos 
vários ramos da psicologia; 

 Proceder ou providenciar a aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos 

casos de dificuldade escolar, familiar ou de outra natureza, baseando-se em 

conhecimentos sobre a psicologia da personalidade e no psicodiagnóstico. 

 Estudar sistemas de motivação da aprendizagem, métodos novos de 

treinamento, ensino e avaliação, baseando-se no conhecimento dos processos 
de aprendizagem, da natureza e causas das diferenças individuais, para 

auxiliar na elaboração de procedimentos educacionais diferenciados capazes 

de atender às necessidades individuais; 

 Analisar as características de indivíduos supra e infradotados, utilizando 

métodos de observação e experiências, para recomendar programas especiais 
de ensino compostos de currículos e técnicas adequadas às diferentes 

qualidades de inteligência; 

 Participar de programas de orientação profissional e vocacional, aplicando 

testes de sondagem de aptidões e outros meios, a fim de contribuir ao 

trabalho e sua conseqüente auto-realização; 

 Identificar a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade e 
distúrbios sensoriais ou neuropsicológicos, aplicando e interpretando testes e 

outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento adequado e a 

forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para tratamento 

com outros especialistas; 

 Prestar orientação psicológica aos professores da rede de ensino e das UMEIs 
municipais, auxiliando na solução de problemas de  

     ordem psicológica surgidos com alunos; 

 

d )  Atribuições comuns a todas as áreas : 

 

 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 

 Participar de atividades administrativas, de controle e apoio referentes a sua 

área de atuação; 

 Participar de atividades de treinamento  e aperfeiçoamento dos profissionais 
da educação,realizando-as em serviço ou ministrando palestras, a fim de 

contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos em sua área de 

atuação; 



 Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e 
outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo 

pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 

trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 

programas de trabalho afetos ao Município; 
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 

REGULAMENTO DA PROFISSÃO : 

 

Lei n° 4.119, de 27 de agosto de 1962, publicada no Diário Oficial da União em 

27/08/62, retificada em 10/09/62. 
 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

Especialista em Educação (área de atuação:Administrador  ) 

 
 Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a prestar apoio técnico em projetos e 

atividades desenvolvidas nas unidades organizacionais, participar da análise e acompanhamento do 

orçamento, propor, executar e supervisionar análise e estudos técnicos, bem como formular medidas 

objetivando a otimização do desempenho administrativo da Educação Municipal. 

 

Atribuições típicas: 

 Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de administração; 

 Desenvolver e executar atividades de nível superior nas áreas de finanças e orçamento; 

 propor, executar e supervisionar análises e estudos técnicos, para implantação ou aperfeiçoamento de 

sistemas, métodos, instrumentos, rotinas e procedimentos administrativos; 

 desenvolver e executar atividades de nível superior nas áreas de administração de patrimônio, 

compras, almoxarifado, serviços, bem como, nas demais funções da administração geral; 

 prestar assessoria em sua área de habilitação profissional de nível superior aos dirigentes da unidade 

organizacional; 

 desenvolver e executar atividades de nível superior nas áreas de estruturação, desenvolvimento e 

mudanças organizacionais; 

 desenvolver e executar atividades de nível superior na área de recursos humanos; 

 participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação; 

 participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando estudos ou fazendo exposições sobre 

situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 

trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho 

afetos a educação municipal; 

 executar as demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos 

objetivos da administração pública municipal. 

 

7. Regulamentação da profissão: . Lei n
o
 4.769, de 09 de setembro de 1965, publicada no Diário Oficial 

da União em 13/09/65, retificada em 16/09/65. 

 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

Especialista em Educação (área de atuação:Assistente Social  ) 

 
 

 

 
GRUPO OCUPACIONAL DE ATIVIDADES MEIOS  – DE  NÍVEL MÉDIO  

03 Cargo:ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL Código:  
 

Descrição Sumária do Cargo: Integra o profissional da educação de nível médio que 

desenvolve atividades inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
responsabilidades necessárias às ações que complementam e apóiam a docência na 

modalidade da Educação Infantil no que tange ao desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

social- socialização, integração,convivência e recreação, bem como o cuidado da 



criança quanto à higienização e riscos.  

Formação profissional Nível médio completo 

Experiência  0 

Especialização 0 

Jornada de trabalho 
Amplitude de vencimento 

Menor vencimento Maior vencimento 

30 horas semanais   

Requisitos para provimento do cargo:  

Diploma de curso de nível médio emitido por instituição de ensino  reconhecida pelo 
C.E.E.( Conselho Estadual de Educação) e/ou Ministério da Educação. 
 

Recrutamento externo: concurso público de provas e títulos. 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

Assistente de Desenvolvimento Educacional (área de atuação: Educação Infantil) 

 

 
GRUPO OCUPACIONAL DE ATIVIDADES MEIOS  – DE  NÍVEL MÉDIO  

04 Cargo:TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Código:  
 

Descrição Sumária do Cargo: Integra o profissional da educação de nível médio que 

desenvolve atividades inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

responsabilidades necessárias às ações e serviços na dimensão técnico-profissional e 
operacional, que requeira escolaridade de ensino médio e/ou técnico profissionalizante 

exigido para atuação nas áreas estruturantes da Rede Municipal de Ensino.  

Formação profissional Nível médio completo 

Experiência  0 

Especialização 0 

Jornada de trabalho 
Amplitude de vencimento 

Menor vencimento Maior vencimento 

30 horas semanais   

Requisitos para provimento do cargo:  

Diploma de curso de nível médio e/ou técnico profissionalizante emitido por 

instituição de ensino  reconhecida pelo C.E.E.( Conselho Estadual de Educação) e/ou 

Ministério da Educação. 
 

Recrutamento externo: concurso público de provas e títulos. 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

Técnico Administrativo Educacional (área de atuação: Administrativo) 

 
 Redigir ou participar da redação de correspondências, pareceres, documentos 

legais e outros significativos para o órgão; 

 Operar microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para 

incluir, alterar e obter dados e informações, bem como consultar registros; 

 Estudar processos referentes a assuntos de caráter geral ou específico da 

unidade administrativa e propor soluções; 
 Elaborar, sob orientação, quadros  e tabelas estatísticas, fluxogramas, 

organogramas e gráficos em geral; 

 Elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios semestrais, diários de classe, 

atendendo às exigências ou às normas da unidade administrativa; 

 Prestar informações de caráter geral, pessoalmente ou por telefone, anotando e 
transmitindo recados; 

 Colaborar nos estudos para a organização e a racionalização dos serviços nas 

unidades da Prefeitura; 

 Conferir anotação de ocorrências funcionais nas fichas próprias, zelando pela 

sua atualização; 

 Controlar os proventos e o recadastramento dos servidores aposentados, bem 
como fazer o controle dos servidores afastados por licença médica; 

 Realizar o controle da documentação referente à entrada e à saída de material, 



fazendo anotações em formulários próprios, arquivando guias e outros 
documentos de controle de material, recebidos ou emitidos; 

 Coordenar a classificação, o registro e a conservação de processos, livros e 

outros documentos em arquivos específicos; 

 Auxiliar na conferência de diários  do professor; 

 Conferir documentos referentes à matrícula e transferência de alunos; 
 Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas da 

classe; 

 Atendimento ao público e encaminhamentos conforme solicitação; 

 Digitar relatórios e documentos específicos das unidades ou SEMEC; 

 Redigir ofícios, memorandos, contratos, atas e relatórios de acordo com as 

necessidades; 
 Organizar e controlar arquivos de pessoal e alunos; 

 Analisar e encaminhar documentos às entidades ou órgãos; 

 Manter em dia as pastas de documentos pessoais dos servidores e solicitar a 

complementação quando faltar; 

 Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme 

necessidade da Rede Municipal de Ensino; 
 

 

 
 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

Técnico Administrativo Educacional (área de atuação: Informática Educacional) 

 

 Verificar as tarefas a serem desenvolvidas para prever e escolher os recursos 
necessários ao processamento: terminais, impressoras, unidades de disco e 

outros; 

 Selecionar e colocar em funcionamento programas básicos e aplicativos, de 

acordo com a tarefa a ser executada; 

 Digitar dados e emitir relatórios, observando os programas em execução, 
detectando os problemas e/ou falhas na execução das tarefas e, quando 

necessário solicitar ao responsável pela unidade a providencia de soluções; 

 Manter cópias de segurança dos sistemas e informações existentes 

 Emitir relatórios, enviando-os as unidades administrativas de acordo com 

normas pré-estabelecidas pela chefia da unidade; 

 Tomar os cuidados e providencias de conservação e manutenção 
recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos; 

 Orientar e treinar os usuários na operação de microcomputadores; 

 Executar outras atribuições afins. 

 

 
 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

Técnico Administrativo Educacional (área de atuação: Secretariado) 

 

 Levantar dados diversos em relação unidade de ensino; 

 Levantar e preencher e encaminhar relatórios do curso escolar; 

 Manter organizado toda documentação administrativa referente a unidade de 

ensino; 

 Sistematizar e expedir correspondência referente à administração da unidade 
de ensino; 

 Assinar junto com o diretor toda a documentação escolar; 

 Manter atualizados livros ata, ponto e documentos funcionais de servidores e 

alunos; 

 Atender as solicitações dos órgãos competentes ao que se refere a dados 
relativos à unidade de ensino de acordo com datas estabelecidas em ofícios e 

memorandos da SEMEC; 

 Elaborar em conjunto com o corpo docente, direção, supervisão, conselho 



escolar o calendário escolar, conforme diretrizes gerais da SEMEC; 
 Orientar os professores em relação ao preenchimento dos diários e relatórios 

de acompanhamento dos alunos; 

 Atender e orientar a comunidade de forma transparente e cordial quando 

solicitado; 

 Participar de reuniões internas da unidade de ensino e de pais de acordo com 
calendário escolar ou quando se fizer necessário; 

 Cumprir as normas estabelecidas no regimento da unidade e da legislação 

educacional; 

 Buscar seu aperfeiçoamento profissional na área que atua e sobre as 

modalidades de ensino da rede; 

 Realizar melhoria através da auto-avaliação; 
 Delegar atividades aos seus auxiliares conforme sua função; 

 Cooperar com o bom andamento do setor que administra, bem como com os 

demais servidores de forma indistinta; 

 Nortear as ações a partir do respeito à ética profissional; 

 Participar de eventos realizados pela escola/comunidade buscando maior 

integração dos segmentos; 
 Ser assíduo e pontual no seu horário de trabalho dentro da unidade de 

ensino; 

 Ser pontual e assíduo nos cursos de formação quando oferecidos pela 

SEMEC ou outras instituições; 

 Manter livro ponto diariamente atualizado.     
   
 

Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

Técnico Administrativo Educacional (área de atuação: Condutor de Transporte Escolar) 

 Dirigir ônibus, micro-ônibus, para transporte de alunos que necessitam se 

locomover dentro do Município, 

 Locomover da comunidade rural para a escola mais próxima (Urbana ou 

Rural);  
 Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua 

utilização, verificando o estado dos pneus, água do radiador, bateria, nível de 

óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, entre 

outros, conforme especificação do fabricante; 

 Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem 

como devolvê-la à chefia imediatamente quando do término da tarefa;  
 Fazer pequenos reparos  de urgência no veículo a fim de garantir o transporte 

dos alunos ao local pré-determinado; 

 Auxiliar no atendimento do aluno, colocando-os de forma adequada no interior 

do ônibus, micro-ônibus ou vans; 

 Manter o veículo limpo, internamente e externamente, observando as 

condições de higiene e necessidades de segurança; 
 Observar os períodos de revisão e manutenção preventivas do veículo, levando-

o à manutenção sempre que necessário; 

 Anotar, segundo normas estabelecidas à quilometragem rodada, viagens 

realizadas, pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; 

 Recolher o veículo após o serviço, deixado-o corretamente estacionado e 
fechado; 

 Executar outras atribuições afins. 

   

 

 

 

GRUPO OCUPACIONAL DE ATIVIDADES MEIO OPERACIONAL 
 

05 Título do Cargo: AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL Código:  

 
Descrição Sumária do Cargo: Integra o profissional da educação de nível médio nas 



atividades inerentes aos saberes, conhecimentos, habilidade, atitudes e responsabilidades 
necessárias às ações e serviços que constituem a Rede Municipal de Ensino nas dimensões  
operacionais,conferência, movimentação de móveis, equipamentos, mercadorias, condução de 
veículos,nutrição, manutenção de infraestrutura. 

Formação Profissional Ensino Médiol completo 

Experiência  Sem experiência  

Especialização Não tem  

Jornada de Trabalho 
Amplitude de vencimento 

Menor vencimento Maior vencimento 

30 horas semanais   
   
Requisitos de provimento efetivo do cargo  

 
Diploma de curso de nível médio e/ou técnico profissionalizante emitido por 

instituição de ensino  reconhecida pelo C.E.E.( Conselho Estadual de Educação) e/ou 
Ministério da Educação. 

 

Recrutamento externo: Concurso público de provas e títulos. 
Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL (área de atuação: Auxiliar de Serviços Diversos)  

 

 Limpar e organizar as dependências e instalações de edifícios públicos 

municipais, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; 
 Percorrer as dependências da Instituição em que foi lotado, abrindo e fechando 

janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de 

iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; 

 Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens 

relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a 
necessidade de reposição, quando for o caso; 

 Manter arrumado o material sob sua guarda; 

 Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como 

a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios 

que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; 

 Executar outras atribuições afins. 
 
 

AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL  (área de atuação: Vigilância)  

 

 Fiscalizar as áreas de acesso a edifícios e unidades de ensino municipais, 
evitando aglomerações, estacionamento indevido de veículos e permanência de 

pessoas inconvenientes; 

 Fiscalizar a entrada de pessoas e veículos nas dependências de edifícios e 

unidades de ensino, examinando, conforme o caso, as autorizações para 

ingresso, impedindo a entrada de pessoas estranhas, identificando eventuais 
situações suspeitas e tomando as providências cabíveis para garantir a 

segurança do local; 

 Fiscalizar logradouros e outras áreas de responsabilidade da Prefeitura, a fim 

de evitar depredações, roubos, danos em jardins, unidades de ensino, 

brinquedos públicos e qualquer outro tipo de agressão ao patrimônio 

municipal; 
 Alertar moradores e transeuntes para qualquer fato ou circunstância que lhes 

possa trazer prejuízo ou perigo; 

 Prestar informações e socorrer populares quando solicitado; 

 Entregar ao seu superior objetos de outras pessoas que , por qualquer modo, 

venha a cair em seu poder; 
 Articular-se imediatamente com seu superior, sempre que suspeitar de 

irregularidades na área sob sua jurisdição; 

 



 

AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL (área de atuação: Motorista)  

I. Conduzir veículos de passeio, transportando passageiros, documentos e/ou cargas diversas 
para locais determinados, efetuando ou coordenando o carregamento e descarga de materiais 
diversos.  
II. Examinar as condições de funcionamento do veículo, abastecendo-o, checando sistema de 
freios e nível de óleo do motor, funcionamento do sistema elétrico e zelando pela sua 
manutenção.  
III. Efetuar reparos de emergência e manter o veículo em perfeita condição de uso.  
IV. Efetuar anotações de quilometragem, viagens realizadas, objetos ou pessoas 
transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências, para controle.  
V. Recolher o veículo à garagem ou local destinado a esse fim, ao término da jornada de 
trabalho.  
VI.Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua 

utilização, verificando o estado dos pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, 

sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, entre outros, 

conforme especificação do fabricante; 
VII.Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como 

devolvê-la à chefia imediatamente quando do término da tarefa;  

VIII.Manter o veículo limpo, internamente e externamente, observando as condições de 

higiene e necessidades de segurança; 

IX.Observar os períodos de revisão e manutenção preventivas do veículo, levando-o à 
manutenção sempre que necessário; 

X.Anotar, segundo normas estabelecidas à quilometragem rodada, viagens realizadas, 

pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; 

XI.Recolher o veículo após o serviço, deixado-o corretamente estacionado e fechado; 

XII.Executar outras atribuições afins. 

 
 

AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL (área de atuação:Nutrição)  

 Preparar refeições, lavando e selecionando os alimentos de acordo com o 

cardápio, manter organizada e limpa a cozinha; 

 Preparar lanches, mamadeiras e outras refeições simples, segundo orientação 
da nutricionista, para atender  aos programas alimentares desenvolvidos pela 

Prefeitura, nas UMEI; 

 Lavar e passar roupas, observando o estado de conservação das mesmas, bem 

como proceder ao controle da entrada e saída das peças das UMEI; 

 Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens 
relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a 

necessidade de reposição, quando for o caso; 

 Manter arrumado o material sob sua guarda; 

 Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como 

a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios 

que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; 
 Executar outras atribuições afins. 

 
 

 

6 Título do Cargo: AGENTE DE MANUTENÇÃOMUNICIPAL Código:  

 
Descrição Sumária do Cargo:Executar tarefas de caráter simples, com esforço manual físico, 
aplicando conhecimentos específicos de elétrica, hidráulica, adquiridos pela prática ou formação 
em Escolas Profissionalizantes para manutenção de prédios públicos.  
 



Formação profissional Ensino Médio completo 

Experiência  Sem experiência  

Especialização Não tem  

Jornada de trabalho 
Amplitude de vencimento 

Menor vencimento Maior vencimento 

30 horas semanais   
40 horas semanais   
Requisitos de provimento do cargo  

Atestados de ensino médio completo. 

Recrutamento externo: concurso público de provas. 
Responsabilidades e atribuições principais do cargo 

AGENTE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL (área de atuação: pintura)  

 Executar serviços de pinturas em paredes , portões, móveis e outras superfícies; 
 Limpar e preparar superfícies a serem pintadas, raspando-as, lixando-as e amassando-

as, utilizando raspadeiras, solventes e outros procedimentos adequados para retirar a 

pintura velha e eliminar resíduos quando for o caso; 

 Retocar falhas e emendas nas superfícies, a fim de corrigir defeitos e facilitar a aderência 

da tinta; 
 Preparar o Material de pintura, misturando tintas, óleos e substancias diluentes e 

secantes em proporções adequadas, para obter a cor e qualidades especificadas; 

 Pintar superfície interna e externa aplicando camadas de tintas e verniz, utilizando 

pinceis, rolos ou pistolas; 

 Orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução dos trabalhos típicos da 

classe; 
 Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos que utiliza;  

 Manter limpo e arrumado o local de trabalho; 

 Requisitar o material necessário à execução dos trabalhos; 

 Executar outras atribuições afins. 

 
  

AGENTE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL (área de atuação: Construção civil)  

 

 Executar serviços de construção, manutenção e demolição de obras; 

 Preparar argamassa e concreto; 

 Construir alicerces empregando pedras ou cimento, para fornecer a base de paredes, 
muros e construção similares; 

 Assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais ; 

 Revestir pisos, paredes e tetos, aplicando camadas de cimento ou assentando ladrilhos, 

azulejos e similares de acordo com instruções recebidas; 

 Aplicar camadas de gesso sobre as paredes interiores e tetos de edificações; 
 Construir bases de concreto ou de outro material, conforme as especificações e 

instruções recebidas, para possibilitar a instalação de máquinas, postes e similares; 

 Construir caixa d’água, caixas coletoras de água e esgoto, bem como caixa de concreto 

para colocação de bocas de lobo; 

 Executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios; 

 Montar tubulação para instalações elétricas; 
 Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos que utiliza;  

 Manter limpo e arrumado o local de trabalho; 

 Requisitar o material necessário à execução dos trabalhos; 

 Executar outras atribuições afins. 

 
 

AGENTE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL (área de atuação: Eletricidade )  

 

 Instalar fiação elétrica, montar quadros de distribuição, caixas de fusível,tomadas e 

interruptores, de acordo com plantas, esquemas, especificações técnicas e instruções 
recebidas; 

 Testar a instalação elétrica fazendo-a funcionar repetidas vezes para comprovar a 



exatidão do trabalho executado; 
 Testar circuitos de instalações elétricas, utilizando aparelhos de precisão para detectar 

as partes defeituosas; 

 Reparar ou substituir unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais, soldas e 

materiais isolantes para manter as instalações elétricas em condição de funcionamento; 

 Executar serviço de limpeza e reparo em geradores e motores; 
 Ler desenho e esquemas de circuito elétricos; 

 Substituir fusíveis, reles, bobinas, lâmpadas e demais equipamentos elétricos; 

 Concertar e rebobinar dínamos, alternadores e motores em geral; 

 Orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução dos trabalhos típicos da 

classe, inclusive quanto a precauções e medidas de segurança; 

 Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos que utiliza;  
 Manter limpo e arrumado o local de trabalho; 

 Requisitar o material necessário à execução dos trabalhos; 
 Efetuar serviços de limpeza, lubrificação e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos elétricos.  
 Registrar entradas e saídas de equipamento para conserto e os serviços executados em formulário próprio, 

para controle.  
 Orientar usuários sobre a forma correta de utilização dos equipamentos.  
 Elaborar laudos técnicos para reposição de equipamentos, efetuando controle de estoque de peças e 

solicitando a reposição das mesmas quando necessário.  
 Encaminhar aparelhos elétricos sem condições de conserto ao setor competente para que sejam efetuadas as 

baixas no patrimônio 

 Executar outras atribuições afins. 
   

          
 
 

AGENTE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL (área de atuação: Hidráulica)  

 

 Selecionar  os materiais necessários, escolhendo de forma adequada e qualitativa 

do trabalho; 
 Efetuar instalações e manutenção hidráulica e predial em unidades públicas.; 
 Instalar e/ou reparar redes de esgotos nos prédios públicos, utilizando tubos apropriados.  

 Executar serviços de encanamento, desentupimento em setores das unidades de 

ensino e SEMED quando se fizer necessário; 

 Executar colocação de pias, vasos, caixa d’água; 

 Colocar caixa de gordura; 

 Construir fossa e fazer encanamento de ligação dos setores de banheiros e cozinha 
para a fossa ; 

 Examinar as instalações hidráulicas, comunicando qualquer irregularidade constatada ao dirigente da 

unidade administrativa; 
 Auxiliar na cavação de valetas para passagem de condutores, utilizando ferramentas apropriadas;  
 Instalar ou reparar calhas e condutores de águas pluviais; 
 Efetuar desentupimentos, limpeza de caixas d'água e limpeza de caixas de gorduras; 

 Executar outras atribuições afins. 

 
 
  
V.  
VI. Executar serviços de construção, manutenção de muros, pontes, caixas de captação de água pluvial 
(bocas-de-lobo), calçadas, paredes, pisos, etc., preparando a base, assentando, rejuntando e fixando 
materiais, a partir de plantas, croquis ou instruções, para edificação e conservação de prédios públicos.  

AGENTE DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL (área de atuação: Marcenaria)  



 
 Selecionar a madeira e demais elementos necessários, escolhendo o material mais 

adequado para assegurar a qualidade do trabalho; 

 Traçar na madeira os contornos da peça a ser confeccionada, segundo o desenho ou 

modelo solicitado; 

 Serrar, aplainar, alisar e furar a madeira, utilizando as ferramentas apropriadas para 
obter os componentes necessários à montagem da peça; 

 Instalar portais, portas, janelas e similares, encaixando-as e fixando-as nos locais 

previamente preparados ; 

 Reparar e conservar objetos de madeira, substituindo total ou parcialmente as peças 

desgastadas e deterioradas ou fixando partes soltas para recompor sua estrutura; 

 Orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução dos trabalhos típicos da 
classe; 

 Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos que utiliza;  

 Manter limpo e arrumado o local de trabalho; 

 Requisitar o material necessário à execução dos trabalhos; 
 Efetuar restauração e conservação de madeira em móveis e imóveis públicos; 
 Construir, encaixar e manter no local de obras públicas, armações de madeira utilizando processos e 

ferramentas adequadas para compor alvenarias, armações de telhado, andaimes e elementos afins; 
 Instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças tais como: janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, 

forros e guarnições; 
 Reparar elementos de madeira, substituir total ou parcialmente, peças desajustadas ou deterioradas, fixando 

partes soltas. 

 Executar outras atribuições afins. 

   

 
I.  

 

 
 
 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
          

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

CARGO: 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

ANEXO  III 
 
 
    LOTACIONOGRAMA 
 
Classe de cargos de provimento efetivo da parte permanente do quadro de 
pessoal do Grupo dos Profissionais da Educação Infantil e Ensino Fundamental 
da Secretaria Municipal de Educação 
 

 
Classe : Profissionais de Suporte Pedagógico à Docência  

Cargo  Carga Horária Vagas 

01 Supervisor 30 horas 03 

02 Supervisor 40 horas 14 

03 Supervisor Lei 2317/98 40 horas 01 

04 Secretário Escolar 30 horas 17 

05 Secretário Escolar 40 horas 11 

 



                                            Níveis  

 
Cargo : Supervisor 

03 Licenciatura Plena 

04 Graduação mais curso de especialização  

05 Mestrado 

06 Doutorado 

 
Cargo : Secretário Escolar 

02 Ensino Médio  

03 Graduação ao nível superior 

04 Graduação mais curso de especialização  

05 Mestrado 

06 Doutorado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classe de cargos de provimento efetivo da parte permanente do quadro de 
pessoal do Grupo dos Profissionais da Educação Infantil e Ensino Fundamental 
da Secretaria Municipal de Educação 
 

 
Classe : Profissionais de Apoio  Administrativo Educacional   

Cargo  Carga Horária Vagas 

01 Instrutor 20 horas 01 

02 Instrutor 40 horas 02 

03 Auxiliar Administrativo 30 horas 08 

04 Agente Administrativo 30 horas 19 

05 Assistente Técnico 30 horas 10 

 
 
 

                                                  Níveis  



 
Cargo : Instrutor e Auxiliar Administrativo 

01 Ensino Fundamental 

02 Ensino Médio 

03 Graduação ao nível superior 

04 Graduação mais curso de especialização  

05 Mestrado 

06 Doutorado 

 
Cargo : Agente Administrativo, Assistente Técnico e Técnico Cultural  

02 Ensino Médio  

03 Graduação ao nível superior 

04 Graduação mais curso de especialização  

05 Mestrado 

06 Doutorado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classe de cargos de provimento efetivo da parte permanente do quadro de 
pessoal do Grupo dos Profissionais da Educação Infantil e Ensino Fundamental 
da Secretaria Municipal de Educação 
 

 
Classe : Profissional de Processamento de Dados 

Cargo  Carga Horária Vagas 

01 Operador de Computador 30 horas 02 

02 Técnico em Assuntos Culturais 30 horas 01 

 

                                                         Níveis  

Cargo : Operador de Computador 

02 Ensino Médio 

03 Graduação ao nível superior 

04 Graduação mais curso de especialização  

05 Mestrado 

06 Doutorado 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classe de cargos de provimento efetivo da parte permanente do quadro de 
pessoal do Grupo dos Profissionais da Educação Infantil e Ensino Fundamental 
da Secretaria Municipal de Educação 
 

 
Classe : Profissionais da educação em atividade fim 

Cargo  Carga Horária Vagas 

01 Auxiliar de Serviços Diversos 30 horas 269 

02 Agente de vigilância 30 horas 141 

 
 

                                             Níveis  

Classe : Auxiliar de Serviços Diversos e Agente de Vigilância 

01 Ensino Fundamental  

02 Ensino Médio 

03 Graduação ao nível superior 

04 Graduação mais curso de especialização  

05 Mestrado 

06 Doutorado 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classe de cargos de provimento efetivo da parte permanente do quadro de 
pessoal do Grupo dos Profissionais da Educação Infantil e Ensino Fundamental 
da Secretaria Municipal de Educação 
 

 
Classe : Profissionais de Serviços Operacionais e Industriais  

Cargo  Carga Horária Vagas 

01 Carpinteiro 30 horas 04 

02 Eletricista 30 horas 03 

03 Encanador 30 horas 04 

04 Motorista 30 horas 15 

05 Pedreiro 30 horas 05 

06 Pintor 30 horas 04 

07 Telefonista 30 horas 05 

 

                                              Níveis  

Cargo : Carpinteiro, eletricista, encanador, motorista, pedreiro, pintor,  
Telefonista.  

01 Ensino Fundamental  

02 Ensino Médio 

03 Graduação ao nível superior 

04 Graduação mais curso de especialização  

05 Mestrado 

06 Doutorado 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classe de cargos de provimento efetivo da parte permanente do quadro de 
pessoal do Grupo dos Profissionais da Educação Infantil e Ensino Fundamental 
da Secretaria Municipal de Educação 
 
 

 
Classe : Profissionais da educação Atividades meio  

Cargo  Carga Horária Vagas 

01 Nutricionista 30 horas 01 

02 Psicólogo            30 horas 01 

03 Fonoaudiólogo 30 horas 01 

 
 

Níveis  

Cargo :  

03 Graduação ao nível superior na área de atuação 

04 Graduação mais curso de especialização  

05 Mestrado 

06 Doutorado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


