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ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1.01 – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) 
Identificar e atender as crianças em suas necessidades básicas como alimentação, vestuário, sono  e repouso;, higiene, 

eliminação, segurança, afeto, recreação a fim de favorecer o desenvolvimento físico psicológico e social da criança; 

recebimento e entrega das crianças; cuidados diretos a criança; planejamento de atividades juntamente com a Diretora, 

estimular o uso da linguagem correta e outros comportamentos que estão em fase de desenvolvimento e criatividade da 

criança; transmitir conceitos de higiene corporal., alimentar e ambiental, incentivar a independência e colaborar nos 

trabalhos de grupo; contato com os pais de crianças na entrada e saída da creche; participação em reunião de famílias; 

discussão com as famílias do programa de atividades das crianças em situações de acidente e ou quedas e ou doenças; 

encaminhar ao socorro médico acompanhar sempre que possível as visitas ao médico à creche, zelar pela conservação 

do material da creche; participar das reuniões com o pessoal descrever o desenvolvimento das crianças e fazer a 

evolução da criança periodicamente no prontuário individual para que o mesmo seja avaliado pela Diretora em reuniões 

com funcionários; 

 

1.02 - Telefonista 

Proceder as ligações telefônicas solicitadas, bem com providenciar as transferências solicitadas; registrar a duração e o 

responsável pelas ligações interurbanas; atender aos pedidos das informações telefônicas com urbanidade e dignidade. 

 

2.01 – Auxiliar de Vida Escolar (AVE) 

Atender, cuidar, alimentar, fazer higiene bucal nos alunos com dificuldades de caráter permanente ou temporário e 

transtornos globais de desenvolvimento; auxiliar os alunos nos cuidados pessoas e especiais; higiene corporal e intima e 

uso do banheiro; trocar fraldas;, absorventes, vestimentas e fazer a adequação postural; auxiliar no deslocamento, nas 

atividades escolares, na manipulação de objetos e na comunicação; desenvolver atividades durante os intervalos, que 

proporcionem a inserção do aluno no ambiente escolar; cuidar e proteger os alunos de riscos do ambiente escolar; atuar 

no interior da sala de aula como facilitador na execução das atividades escolares; participar de reuniões prestando 

esclarecimentos: controlar e solicitar materiais.  

- Atender alunos com deficiência, cujas limitações lhe acarretam dificuldades de caráter permanente ou temporário e que 

apresentam transtornos globais de desenvolvimento; - Dispensar cuidados básicos cotidianos da vida diária dos alunos 

que apresentam dificuldades motoras dos membros superiores dando lanche alimentando e fazendo higiene bucal após 

a alimentação; - Auxiliar os alunos nos cuidados pessoais e especiais; higiene corporal intima; troca de fraldas, 

absorventes, vestimentas e uso do banheiro; - Administrar medicamentos para o aluno mediamente apresentação de 

copia da receita médica e com ciência da equipe da escola. - Fazer a adequação postural dispensando cuidados 

especial aos alunos com pouca ou nenhuma mobilidade e movimento corporal; - Auxiliar com segurança no 

deslocamento, os alunos especiais, respeitando suas limitações, no recinto escolar, na chegada e na saída da escola; 

- Prestar auxilio aos alunos especiais quando necessário em suas atividades escolares, orientado pelo professor de 

classe, orientador ou psicopedagogo, orientador educacional e Psicopedagogo. -  Auxiliar os alunos na manipulação de 

objetos; na comunicação; orientando, e exercendo outras tarefas necessárias ao atendimento de suas necessidades 

especiais; - Desenvolver atividades durante os intervalos que proporcionem a inserção do aluno no ambiente escolar; 

- Cuidar e proteger os alunos de riscos do ambiente escolar; não deixando os em locais onde haja deslocamentos 

rápidos e ríspidos; - Comunicar a equipe gestora da unidade escolar os problemas relacionados ao aluno; - Atuar 

quando solicitado pelo professor ou equipe gestora no interior da sala de aula, como facilitador na execução das 

atividades escolares; - Detectar necessidades de intervenção externa, solicitando providências a equipe gestora, na 

prestação de socorro médico e outros que venham a ocorrer; - Controlar materiais necessários ao atendimento dos 

alunos especiais e solicita-los sempre que necessário;  - Preencher ficha de rotina diária, registrando todo o atendimento 

e ocorrências diárias arquivando a no prontuário do aluno após a ciência da equipe gestora prestando informações 

quando necessário; - Participar de reunião de pais e mestres a fim de prestar esclarecimentos quanto ao 

desenvolvimento e restrições do aluno; - Executar outras atividades correlatas ou solicitadas pela equipe gestora da 

unidade quando ao desenvolvimento e restrições do aluno; - Participar de curso de capacitação inicial e de formação 

continuada oferecida pela Secretária Municipal de Educação. 

 

2.02 – Fiscal Tributário 

Orientar, notificar e  ou intimar os contribuintes acerca de suas obrigações tributárias, quando para inscrição Municipal e 

alterações de razão social, endereço e atividade; multar quando não atendimento da intimação, inscrever o Contribuinte 

no Cadastro Mobiliário, no caso de não haver espontaneidade; verificar no local a paralisação da atividade, para baixa 

de I. M.; verificar in loco os requerimentos dos contribuintes para Procuradoria Geral do Município – Execução Fiscal, 

manifestar sobre recurso, efetuar levantamento  fiscal; baixa ex – ofício; oficio as firmas solicitando as notas fiscais de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA/SP 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS CP Nº 01/2020 

Concurso Público de Provas e Títulos Nº 01/2020                                 Prefeitura Municipal Caçapava/SP - Página 2 

serviços, e/ou outros documentos para levantamento fiscal, notificando e intimando quando for o caso; ao não 

atendimento; lavrar multa e arbitramento; ao atendimento; lavrar termo de Inicio de Fiscalização ; verificação  de Notas 

Fiscais; auto de infração e intimação, termo de encerramento protocolo (montagem de processo); diligências nos bairros 

da cidade e zona rural para verificação dos estabelecimentos regularizados e ou irregulares;  cobrança da TELIF – Taxa 

de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento e Taxa de Fiscalização Anúncios, acompanhamento e 

levantamento fiscal sobre as firmas de Construção Civil; acompanhamento junto aos portos de areia do CFEM; manter 

contato com os Escritórios de Contabilidade e firmas quanto ao cumprimentos das Leis; adequar a Fiscalização as novas 

alterações do Código Tributário Municipal; elaboração de formulação de atos de notificação e infração; elaboração de 

impressos para o desempenho dos trabalhos; participar de Comissões quando designados; conduzir veículos da 

Prefeitura Municipal de Caçapava em serviço; realiza outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  

 

3.01 - Psicopedagogo 

Presta atendimento a comunidade e aos casos encaminhados, visando a desenvolvimento psíquico, motor e social do 

indivíduo, em relação sua integração, em relação a sua integração à família e a sociedade, presta atendimento 

psicológico na área educacional visando ao desenvolvimento psíquico, motor e social das crianças e adolescente em 

relação a sua integração à escola e a família, para promover o seu ajustamento; executa outras tarefas correlatas 

determinadas pelo superior imediato. 

 


