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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

A) FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
2.01 – AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Auxilia os professores na execução de serviços em salas de aulas refeitórios e recreio; executa serviços de apoio 
voltados à área de Educação Infantil; desenvolve atividades educativas, recreativas e culturais com crianças, de forma 

individual; participa das atividades desenvolvidas na rede municipal de Ensino. 
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 

Cuida e zela do bem estar de crianças; controla as  visitas, usuários e funcionários; recebe as crianças atuando nos 

seus cuidados; higienização, saúde e alimentação de crianças; pequenos socorros e medicação; proporciona lazer e 
brincadeiras infantis; controle de entrada e saída de crianças em salas de aulas; trabalhos gerais de auxílio em salas 

de aulas e recreios; obedecer as principais normas disciplinares da escola pública municipal; proporcionar trabalhos 
culturais infantis - lendas - folclore; proporciona atendimento a refeitórios, copa e cozinha; e, executa outras tarefas 

de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 

B) FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
3.01 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Prepara, ministra aulas e participa na elaboração do projeto pedagógico e atividades educativas em estabelecimentos 

de Ensino Fundamental I. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 
Prepara e ministra aulas; efetua registros burocráticos e pedagógicos; participa na elaboração do projeto pedagógico 

e atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental I; leva as  crianças a exprimirem-se através de 
atividades educativas, recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento educacional e social; zela pela 

conservação e manutenção de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; obedece às normas 
administrativas concernentes às atividades do órgão de atuação; integra a equipe de educação na unidade escolar; 

participa da elaboração do planejamento escolar anual, apresentando sugestões de atividades e desenvolvimento de 

seu conteúdo; e, executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. 

 
3.02 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – ARTE 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Prepara, ministra aulas de arte e participa na elaboração do projeto pedagógico e atividades educativas em 
estabelecimentos de Ensino Fundamental I e II. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 
Prepara e ministra aulas na disciplina de arte; efetua registros burocráticos e pedagógicos; participa na elaboração do 

projeto pedagógico e atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental I e II, e, em projetos 

educacionais especiais; leva os discentes a exprimirem-se através de atividades educativas, recreativas e culturais, 
visando seu desenvolvimento educacional e social; zela pela conservação e manutenção de equipamentos e materiais 

colocados à sua disposição; obedece às normas administrativas concernentes as atividades do órgão de atuação; 
integra a equipe de educação na unidade escolar; participa da elaboração do planejamento escolar anual, 

apresentando sugestões de atividades e desenvolvimento de seu conteúdo; e executa outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

 

3.03 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Prepara, ministra aulas de ciência físicas e biológicas e participa na elaboração do projeto pedagógico e atividades 
educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental II. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 

Prepara e ministra aulas na disciplina de ciências físicas e biológicas; efetua registros burocráticos e pedagógicos; 
participa na elaboração do projeto pedagógico e atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental 

II, especificamente nos anos finais, na educação especial e de jovens e adultos; e, em projetos educacionais 
especiais; leva os discentes a exprimirem-se através de atividades educativas, recreativas e culturais, visando seu 

desenvolvimento educacional e social; zela pela conservação e manutenção de equipamentos e materiais colocados à 
sua disposição; obedece às normas administrativas concernentes as atividades do órgão de atuação; integra a equipe 

de educação na unidade escolar; participa da elaboração do planejamento escolar anual, apresentando sugestões de 

atividades e desenvolvimento de seu conteúdo; e executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
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3.04 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Prepara, ministra aulas de educação física e participa na elaboração do projeto pedagógico e atividades 

educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental I e II. 
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 

Prepara e ministra aulas na disciplina de educação física; efetua registros burocráticos e pedagógicos; participa na 

elaboração do projeto pedagógico e atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental I e  II, 
especificamente nos anos finais, na educação especial e de jovens e adultos; e, em projetos educacionais especiais; 

leva os discentes a exprimirem-se através de atividades educativas, recreativas e culturais, visando seu 
desenvolvimento educacional e social; zela pela conservação e manutenção de equipamentos e materiais colocados à 

sua disposição; obedece às normas administrativas concernentes as atividades do órgão de atuação; integra a equipe 
de educação na unidade escolar; participa da elaboração do planejamento escolar anual, apresentando sugestões de 

atividades e desenvolvimento de seu conteúdo; e executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 
 

3.05 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – GEOGRAFIA 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Prepara, ministra aulas de geografia e participa na elaboração do projeto pedagógico e atividades educativas em 

estabelecimentos de Ensino Fundamental II. 
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 

Prepara e ministra aulas na disciplina de geografia; efetua registros burocráticos e pedagógicos; participa na 
elaboração do projeto pedagógico e atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental II, 

especificamente nos anos finais, na educação especial e de jovens e adultos; e, em projetos educacionais especiais; 
leva os discentes a exprimirem-se através de atividades educativas, recreativas e culturais, visando seu 

desenvolvimento educacional e social; zela pela conservação e manutenção de equipamentos e materiais colocados à 

sua disposição; obedece às normas administrativas concernentes as atividades do órgão de atuação; integra a equipe 
de educação na unidade escolar; participa da elaboração do planejamento escolar anual, apresentando sugestões de 

atividades e desenvolvimento de seu conteúdo; e executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 

 

3.06 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – HISTÓRIA 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Prepara, ministra aulas de história e participa na elaboração do projeto pedagógico e atividades educativas em 
estabelecimentos de Ensino Fundamental II. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 

Prepara e ministra aulas na disciplina de história; efetua registros burocráticos e pedagógicos; participa na elaboração 
do projeto pedagógico e atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental II, especificamente nos 

anos finais, na educação especial e de jovens e adultos; e, em projetos educacionais especiais; leva os discentes a 
exprimirem-se através de atividades educativas, recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento educacional e 

social; zela pela conservação e manutenção de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; obedece às 
normas administrativas concernentes as atividades do órgão de atuação; integra a equipe de educação na unidade 

escolar; participa da elaboração do planejamento escolar anual, apresentando sugestões de atividades e 

desenvolvimento de seu conteúdo; e executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
ao ambiente organizacional. 

 
3.07 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – LÍNGUA ESTRANGEIRA INGLÊS 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Prepara, ministra aulas de língua estrangeira - inglês e participa na elaboração do projeto pedagógico e atividades 
educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental I e II. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 
Prepara e ministra aulas na disciplina de língua estrangeira - inglês; efetua registros burocráticos e pedagógicos; 

participa na elaboração do projeto pedagógico e atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental 
II, especificamente nos anos finais, na educação especial e de jovens e adultos; e, em projetos educacionais 

especiais; leva os discentes a exprimirem-se através de atividades educativas, recreativas e culturais, visando seu 

desenvolvimento educacional e social; zela pela conservação e manutenção de equipamentos e materiais colocados à 
sua disposição; obedece às normas administrativas concernentes as atividades do órgão de atuação; integra a equipe 

de educação na unidade escolar; participa da elaboração do planejamento escolar anual, apresentando sugestões de 
atividades e desenvolvimento de seu conteúdo; e executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 
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3.08 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – LÍNGUA PORTUGUESA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Prepara, ministra aulas de língua portuguesa e participa na elaboração do projeto pedagógico e atividades educativas 
em estabelecimentos de Ensino Fundamental II. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES 
Prepara e ministra aulas na disciplina de língua portuguesa; efetua registros burocráticos e pedagógicos; participa na 

elaboração do projeto pedagógico e atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental II, 

especificamente nos anos finais, na educação especial e de jovens e adultos; e, em projetos educacionais especiais; 
leva os discentes a exprimirem-se através de atividades educativas, recreativas e culturais, visando seu 

desenvolvimento educacional e social; zela pela conservação e manutenção de equipamentos e materiais colocados à 
sua disposição; obedece às normas administrativas concernentes as atividades do órgão de atuação; integra a equipe 

de educação na unidade escolar; participa da elaboração do planejamento escolar anual, apresentando sugestões de 
atividades e desenvolvimento de seu conteúdo; e executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 

 
3.09 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – MATEMÁTICA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Prepara, ministra aulas de matemática e participa na elaboração do projeto pedagógico e atividades educativas em 

estabelecimentos de Ensino Fundamental II. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 
Prepara e ministra aulas na disciplina de matemática; efetua registros burocráticos e pedagógicos; participa na 

elaboração do projeto pedagógico e atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental II, 
especificamente nos anos finais, na educação especial e de jovens e adultos; e, em projetos educacionais especiais; 

leva os discentes a exprimirem-se através de atividades educativas, recreativas e culturais, visando seu 
desenvolvimento educacional e social; zela pela conservação e manutenção de equipamentos e materiais colocados à 

sua disposição; obedece às normas administrativas concernentes as atividades do órgão de atuação; integra a equipe 

de educação na unidade escolar; participa da elaboração do planejamento escolar anual, apresentando sugestões de 
atividades e desenvolvimento de seu conteúdo; e executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 
 

3.10 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
Atua na rede municipal orientando a aprendizagem do aluno portador de deficiência auditiva, mental e visual. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS FUNÇÕES: 
Orienta a aprendizagem do aluno portador de deficiência auditiva, mental e visual; participa no processo de 

planejamento das atividades da escola; organiza as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribui 

para o aprimoramento da qualidade do ensino; promove, sistematicamente, junto à equipe pedagógica e 
administrativa da unidade escolar, repasses técnicos referentes à sistemática de atendimento (alunado, metodologia e 

forma de operacionalização do atendimento); elabora e executa os planos de atividades, conforme as especificidades 
dos educandos e níveis de atendimento; e, executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 
 

 

 


