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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR 
 

3.01 – AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO PEDAGOGICO 
 
- Participar e contribuir nas reuniões pedagógicas e administrativas, planejamentos, estudos e demais projetos 
que a Unidade Educativa promova; 
- Planejar atividades, de forma articulada com a Proposta Pedagógica da Unidade Educativa, objetivando a 
realização de seu trabalho; 
- Tomar conhecimentos dos planejamentos desenvolvidos pelos professores; 
- Participar na elaboração e confecção de materiais didático-pedagógico; 
- Colaborar com a equipe pedagógica da escola, na organização e no preenchimento de documentos, da Unidade 
Educativa e dos alunos; 
- Auxiliar o professor, quando necessário, no desenvolvimento de suas atividades, sejam estas realizadas no 
interior da Unidade Educativa, ou fora dela; 
- Priorizar suas atividades em consonância com as necessidades da Unidade Educativa; 
- Participar na elaboração, execução e avaliação de planos, programas e projetos na área educacional; 
- Cooperar na execução do Planejamento e dos programas referentes às atividades sociais da Unidade Educativa; 
- Participar dos eventos promovidos ou indicados pela Secretaria Municipal de Educação ou Unidade Educativa, 
que possam colaborar com o aperfeiçoamento do exercício profissional e outros eventos de caráter correlato; 
- Colaborar nas atividades administrativas da Unidade Educativa, tais como: escrituração, organização e 
atualização dos registros referentes a vida escolar dos alunos, orientado pelo Diretor, Secretário ou profissional 
designado para tal função; 
- Auxiliar na manutenção geral da disciplina; 
- Colaborar na elaboração de relatórios e demais serviços de expediente; 
- Executar trabalho que lhe forem atribuídos pelo Diretor, que sejam de sua competência; 
- Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 
- Estimular junto ao Diretor, o trabalho do professore contribuir para perfeita compreensão e harmonia de todos; 
- Conhecer o processo de desenvolvimento do aluno, mantendo-se atualizado através de formação continuada, 
encontros pedagógicos, seminários e outros eventos; 
- Realizar outras atividades correlatas à função. 
  
3.02 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I 
 
- Participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar, 
- Cumprir plano de trabalho, segunda a proposta pedagógica de sua unidade escolar: 
- Elaborar programa e planos de aula, relacionado e confeccionando material didático a ser utilizado, em 
articulação com a equipe de orientação pedagógica; 
- Ministrar as aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 
- Orientar os alunos na formação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, 
leitura e utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; 
- Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação para verificação do aproveitamento 
dos alunos e da eficácia dos métodos adotados; 
- Controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos; 
- Estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; 
- Encaminhar, bimestralmente, diário de classe contendo frequência, descrição das atividades, conteúdos 
desenvolvidos e conceitos ao Diretor da Unidade Escolar em que está lecionando; 
- Elaborar e participar na organização das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 
- Participar de reuniões com pais e outros profissionais de ensino; 
- Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando solicitado; 
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo ensino-
aprendizagem e ao desenvolvimento profissional; 
- Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de seus problemas junto aos 
alunos da rede municipal de ensino; 
- Participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade do exercício da cidadania, ética, bem 
como frequência escolar das crianças do Município; 
- Realizar pesquisas na área da educação; 
- Executar atribuições afins. 
  
 
 
 


