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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

a) FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
3.01 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL     
Ministrar aulas nas primeiras séries do ensino fundamental, visando à alfabetização e o desenvolvimento 
educacional do aluno; Elaborar plano de aula e planejamento escolar, selecionando o assunto, o material didático 
a ser utilizado, com base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento no ensino. Transmitir aos alunos 
conhecimentos do Ensino Básico, aplicando testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se 
nas atividades desenvolvidas e na capacidade média da classe para verificar o aproveitamento do aluno; Elaborar 
boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos e 
anotando as atividades efetuadas, para manter um registro que permita dar informações à diretoria da escola e 
aos pais; Organizar e promover solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar os interesses 
dos alunos pelos acontecimentos históricos, culturais e sociais; Executar outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato. 
 
3.02 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Planejar e executar trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e recreativo, organizando jogos, 
entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas crianças as capacidades de iniciativa, cooperação, 
criatividade e relacionamento social; Ministrar Aulas, aplicando exercícios de coordenação motora, leitura 
colaborativa, reescrita, para que as crianças desenvolvam as funções específicas necessárias à aprendizagem da 
leitura e escrita; Elaborar boletins de controle e relatórios, apoiando-se no comportamento e desempenho dos 
alunos, anotando atividades efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, para possibilitar a avaliação 
do desenvolvimento do curso; Desenvolver nas crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros 
atributos morais e sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir com a sua educação; 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
  
3.03 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE 
Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias 
considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial; Elaborar e executar 
plano de atendimento educacional especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade;  Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 
multifuncional;  Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na 
sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola;  Estabelecer parcerias com as 
áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade;  Orientar 
professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno;  Ensinar e usar 
recursos de Tecnologia Assistiva, tais como: as tecnologias da informação e comunicação, a comunicação 
alternativa e aumentativa, a informática acessível, o soroban, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares 
específicos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e mobilidade entre outros; de forma a ampliar 
habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia, atividade e participação. Estabelecer articulação com 
os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. Promover 
atividades e espaços de participação da família e a interface com os serviços setoriais da saúde, da assistência 
social, entre outros. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
 


