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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

a) Função com Exigência de Ensino Fundamental Incompleto 

 

1.01 – SERVENTE 

Executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências da Prefeitura Municipal e outros prédios municipais, serviços que 
visem o bom funcionamento dos prédios públicos, bem como serviços de monitoria de berçários e creches; Preparar e servir 
café à chefia, visitantes e servidores do setor; Lavar copos e xícaras, cafeteira, coador e demais utensílios de cozinha; Verificar 
a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a 
necessidade de reposição, quando for o caso; Manter arrumado o material sob sua guarda; Realizar eventualmente, serviços 
externos para atender as necessidades do setor; Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade de consertos e 
reparos nas dependências, móveis e utensílios, que lhe cabe limpos e com boa aparência; Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 

 

1.02 – MERENDEIRA 

Seleciona os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, quantidades estabelecidas e 
qualidade dos gêneros e qualidade dos gêneros alimentícios, temperando e cozinhando os alimentos, para obter o sabor 
adequado a cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade; Recebe ou recolhe louças, talheres e utensílios 
empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de uso; Distribui as 
refeições preparadas, colocando-se em recipientes apropriados, a fim de servir os alunos; Recebe e armazena os produtos, 
observando data de validade e qualidade dos gêneros alimentícios, bem como a adequação do local reservado à estocagem, 
visando à perfeita qualidade da merenda; Solicita a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição 
de estoques e prevendo futuras necessidades, para suprir a demanda; Zela pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, 
para assegurar a conservação e o bom aspecto das mesmas; Providenciar a lavagem e guarda dos utensílios, para assegurar 
sua posterior utilização; Fornece dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboração de 
relatórios; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior. 

 

 

b) Função com Exigência de Ensino Médio Completo 

 

2.01 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 

Receber e entregar as crianças aos pais ou responsáveis; Informar aos pais ou responsáveis, sempre que necessário como a 
criança passou o dia e se ocorreu algum sintoma de enfermidade ou incidente, tais como febre, vomito, diarreia, tombos com 
hematomas ou não, cortes, arranhões, picadas de insetos e etc, bem como sobre providencias que foram tomadas; 
Acompanhar o professor nas atividades pedagógicas com as crianças; Auxiliar o professor nas providencias, controle e guarda 
do material pedagógico; Auxiliar o professor e responsabilizar-se, na ausência deste, pelos objetos individuais da criança, 
dando atenção especial aos bicos, mamadeiras, fraldas e medicamentos; Cuidar, prontamente da higiene pessoal da criança; 
Auxiliar as crianças nas refeições, sempre que necessário; Auxiliar em todas as atividades desenvolvidas pelas crianças da 
creche e da pré-escola; Trocar Fraldas; Auxiliar o professor em passeios e idas a parques, praças, zoológicos e etc; Zelar pelo 
atendimento de todas as necessidades das crianças da creche e da pré-escola obedecendo prontamente ás ordens legais e 
regulares do professor e do diretor da unidade escolar; Dar banho e trocar o vestuário das crianças da creche; Auxiliar na 
orientação das crianças no recreio e nos intervalos, objetivando manter a segurança e a disciplina; Participar de todas as aulas 
prestando todos os cuidados devidos ás crianças; Organizar o ambiente e orientar as crianças para o repouso, permanecendo 
com elas durante todo o tempo em que estiverem dormindo; Responsabilizar–se pelas crianças que aguardam os pais ou o 
transporte escolar até a sua efetiva entrega, zelando pela segurança e bem estar de todos; Responsabilizar-se pela limpeza e 
desinfecção de brinquedos e equipamentos utilizados pelas crianças; Participar de todas as atividades realizadas pela Unidade 
Escolar; Cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar; Comparecer a reuniões convocadas 
pela Coordenadoria Municipal de Educação e ou pela Direção Escolar; Manter conduta, dentro e fora do estabelecimento de 
ensino, compatível com a função; Auxiliar alunos com necessidades especiais; Permanecer com os alunos portadores de 
necessidades especiais dentro da sala de aula; Auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades com os alunos 
portadores de necessidades especiais; Acompanhar os alunos com necessidades especiais nas atividades recreativas; Ajudar 
os alunos com necessidades especiais a se alimentar; Zelar pelo material do aluno com necessidades especiais dentro da 
instituição e permanecer com o mesmo até que o responsável venha busca-lo; Executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função. 

 

c) Função com Exigência de Ensino Superior Completo 

 

3.01 – PROFESSOR I – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Atuar nos grupos de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; planejar e realizar atividades de acordo com a Proposta Pedagógica 
do Município, propiciando aprendizagens significativas para as crianças; acompanhar o processo de desenvolvimento infantil, 
por meio de registro reflexivo e o preenchimento da ficha de avaliação e acompanhamento; acompanhar e orientar as crianças 
durante as refeições, estimulando a aquisição de hábitos alimentares; cuidar das crianças, estimulando-as e orientando as na 
aquisição de hábitos de higiene; 
zelar pela segurança das crianças na Unidade Escolar; cuidar do ambiente e dos materiais utilizados no desenvolvimento das 
atividades, orientando a organização da sala e dos objetos de uso pessoal das crianças; preparar e conduzir as reuniões de 
pais; participar das reuniões pedagógicas, encontros de formação, seminários e outros eventos promovidos pela Secretaria 
Municipal de Educação, de acordo com calendário escolar, respeitado a jornada de trabalho do professor; cumprir os dias 
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letivos e a carga horária de trabalho, participando dos períodos dedicados ao planejamento e às reuniões pedagógicas e de 
acompanhamento. 

 

3.02 – PROFESSOR I – ENSINO FUNDAMENTAL 

Planejar e desenvolver atividades pedagógicas de acordo com a proposta do Município, propiciando aprendizagens 
significativas para os alunos; acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos, utilizando-se de 
diversos instrumentos de avaliação, atribuindo-lhes notas e/ou conceitos; entregar, nos prazos fixados, os registros de notas 
e/ou conceitos, bem como relatórios de aproveitamento, quando solicitados; proporcionar atividades e trabalhos de 
recuperação paralela aos alunos que apresentarem dificuldade e/ou defasagem de aprendizagem; participar ativamente das 
reuniões de pais, reuniões pedagógicas, conselhos de classe, cursos de capacitação;  registrar em diário de classe a 
frequência dos alunos, o conteúdo trabalhado e apresentar esse registro para a apreciação da equipe gestora na unidade 
escolar, ao final de cada bimestre, ou quando solicitado; participar ativamente do processo de integração da escola - família - 
comunidade; observar e registrar o desenvolvimento dos alunos, tanto individualmente como em grupo, com o objetivo de 
acompanhar o processo de aprendizagem; cumprir os dias letivos e a carga horária de trabalho, participando dos períodos 
dedicados ao planejamento e às reuniões pedagógicas e de conselho de classe e/ou série; propiciar ambiente favorável à 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; participar da 
elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; executar e manter atualizados os registros escolares e os relativos às suas atividades específicas; propiciar um 
ambiente sócio-moral cooperativo, respeitoso, organizado e seguro, preservando a integridade física e emocional dos alunos, 
favorecendo-lhes a construção da autonomia em todos os aspectos do seu desenvolvimento; participar das reuniões 
pedagógicas, encontros de formação, seminários e outros eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

3.03 – COORDENADOR PEDAGÓGICO 

Dominar ferramentas que possibilitem a elaboração do plano de ação da Coordenação Pedagógica em consonância com o 
Projeto Político Pedagógico Escolar; estimular, acompanhar e participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico, junto 
com os demais segmentos da escola; participar, colaborar, executar e/ou acompanhar as atividades das horas de trabalho 
pedagógico coletivo (HTPC). Em caso de ausência, o coordenador deverá apresentar o conteúdo do HTPC para a Direção 
aplicá-lo; acompanhar e orientar atividades para o desenvolvimento da Cultura Digital junto aos SQMPMs e discentes; 
participar de reuniões, seminários, capacitações e programas de formação continuada e estimular a participação dos 
professores em seminários, capacitações e programas de formação continuada; trabalhar os dados estatísticos dos resultados 
de desempenho do aluno, visando à melhoria do processo ensino e aprendizagem; zelar pelo cumprimento do calendário 
escolar; disponibilizar informações e apoio às necessidades dos professores no planejamento curricular; promover a formação 
continuada dos professores; desenvolver o Processo de Avaliação de Desempenho como instrumento de acompanhamento do 
trabalho desenvolvido, visando ao registro dos avanços da aprendizagem do aluno; manter-se atualizado quanto às novas 
metodologias educacionais; aplicar e acompanhar o desenvolvimento da Proposta Curricular do Município; comunicar a direção 
da escola, os casos de maus tratos a alunos, evasão escolar e reiteração de faltas e buscar os  recursos, colaborando no 
enfrentamento da situação; estimular a criatividade dos professores; participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional; ter compreensão da natureza, organização e 
funcionamento da instituição escolar; conhecer a legislação educacional vigente; estimular a participação da comunidade nos 
processos educacionais da escola; orientar alunos, pais e professores; proporcionar a construção de uma escola em que as 
relações e o planejamento de trabalho se deem de maneira menos compartimentada e mais compartilhada e integrada; 
considerar o saber, as experiências, os interesses e o modo de trabalho do professor, bem como criar condições para 
questionar essa prática e disponibilizar recursos para modificá-la através de formação continuada; conhecer e se aproximar 
das dimensões do processo de formação continuada, fazendo delas o núcleo de sua ação coordenadora; assumir a função de 
formador, fazendo da prática do professor objeto de reflexão e pesquisa, problematizando seu cotidiano; criar oportunidades e 
estratégias para que o estudante participe com opiniões, sugestões e avaliações do processo de planejamento do trabalho 
SQMPM; estar em sintonia com os contextos sociais mais amplos, com o contexto educacional e com a escola na qual atua; 
estabelecer parceria de trabalho com o professor, garantindo o alcance de metas; desencadear um trabalho de 
acompanhamento da ação SQMPM que privilegie a reflexão crítica da prática do professor. 


