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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  

 
A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 

3.01 – PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

Aos integrantes da classe de Professor de Educação Básica I, compete a docência nas áreas da educação Infantil e do 

Ensino Fundamentais, anos iniciais e na modalidade educação de Jovens e Adultos, com atribuições de reger turmas, 
planejar ministrar aulas em disciplinas e áreas de estudos definidas e desenvolver outras atividades de ensino previstas 

no projeto político-pedagógico da unidade escolar. Realizar substituições de docentes em sua ausência e/ou quanto aos 
cumprimentos de horários de Trabalhos pedagógicos (HTP) de acordo com a proporção de 1/3. 

 

3.02 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

Aos integrantes da classe de Professor de Educação Básica I, compete a docência nas áreas da educação Infantil e do 

Ensino Fundamentais, anos iniciais e na modalidade educação de Jovens e Adultos, com atribuições de reger turmas, 
planejar ministrar aulas em disciplinas e áreas de estudos definidas e desenvolver outras atividades de ensino previstas 

no projeto político-pedagógico da unidade escolar. 
 

3.03 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

Aos integrantes da classe de Professor de Educação Básica II, conforme habilitação correspondente às áreas específicas 
do currículo e fundamentadas mediante aprovação em concurso, cabem atribuições de reger turmas dos anos finais do 

ensino Fundamental de nove anos, planejar, ministrar aulas em disciplinas de áreas de estudo definidas e desenvolver 
outras atividades relacionadas à docência. 

 

3.04 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Aos integrantes da classe de Professor de Educação Básica II, conforme habilitação correspondente às áreas específicas 

do currículo e fundamentadas mediante aprovação em concurso, cabem atribuições de reger turmas dos anos finais do 
ensino Fundamental de nove anos, planejar, ministrar aulas em disciplinas de áreas de estudo definidas e desenvolver 

outras atividades relacionadas à docência. 

 


