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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

 
A) FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
3.01 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA / COORDENADOR 
Coordenar o Projeto “Esporte Social” e desenvolver as atividades esportivas atendendo as crianças e 
adolescentes. Desenvolver a capacidade e a habilidade motora dos participantes. Elaborar o programa de 
atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades e capacidade, para ordenar a execução 
dessas atividades elaboradas pelo Projeto; Instruir os alunos sobre os jogos programados, fazendo 
demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelos alunos, para assegurar o máximo 
aproveitamento; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
3.02 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Ministrar atividades com crianças e adolescentes, desenvolvendo três modalidades esportivas. Desenvolver a 
capacidade e a habilidade motora dos participantes. Cumprir o programa de atividades esportivas, baseando-se 
na comprovação de necessidades e capacidade, para ordenar a execução dessas atividades; Instruir os alunos 
sobre os exercícios e jogos programados, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos 
pelos alunos para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios, advindo desses exercícios; Efetuar testes de 
avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados. Executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
B) FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO OU SUPERIOR (CURSANDO) 

 
3.03 – ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Auxiliar o Coordenador e o Professor de Educação Física, em todas as atividades com crianças e adolescentes, 
desenvolvendo as três modalidades esportivas elencadas no Projeto. Cumprir o programa de atividades 
esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades e capacidade e nos objetivos visados, para ordenar a 
execução dessas atividades; Instruir os alunos sobre os exercícios e jogos programados, fazendo demonstrações 
e acompanhando a execução dos mesmos pelos alunos para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios, 
advindo desses exercícios. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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