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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
1.01 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PÁTIO  
Atuação em diversas áreas, executando serviços de natureza braçal em atividades de instalação, execução 
e manutenção de obras civis de acordo com orientações recebidas; Auxiliar ao encanador nas tarefas de 
assentamento e manutenção de tubulações em PVC, ferro, cerâmicos, etc., agindo sob orientações e 
instruções do oficial; Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de 
obras, limpando a área e compactando solo, Realizar escavações e preparar massa de concreto e outros 
materiais, auxiliando o pedreiro em suas atividades, limpezas de ruas, roçar, operar roçadeiras se 
necessárias; 
 
1.02 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ESCOLAR  
Atuação em diversas áreas, de limpeza nas diversas dependências dos edifícios públicos municipais; limpar 
pisos, vidros, lustres, móveis, instalações sanitárias, etc.; remover lixos e detritos, lavar e encerar assoalhos; 
fazer arrumações em locais de trabalho; proceder à remoção e conservação de móveis, máquinas e 
materiais em geral; preparar café, chá e servi-los; limpar e preparar cereais, vegetais, carnes, peixes, etc.; 
auxiliar nos trabalhos de forno e fogão; transportar volumes; executar outras tarefas semelhantes. Preparar 
e servir merenda escolar. Atuação em diversas áreas, executando serviços de natureza braçal em 
atividades na área de limpeza e conservação, de acordo com orientações recebidas. 
 

B) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
1.03 – 1.04 – 1.05 e 1.06  – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
1 - Identificar munícipes expostos a riscos à saúde (biológicos, psicológicos, sociais, ambientais) e caminhá-
los ao Sistema de Saúde quando permitirem. 2 - Cadastra as famílias da sua área de abrangência segundo 
planejamento da unidade Local. 3 - Auxiliar a equipe na construção e na atualização de mapa detalhado de 
recursos, barreiras e riscos da área de abrangência para subsidiar o plano local. 4 - Investigar e informar à 
equipe de referência do Programa de Saúde da Família a ocorrência de nascimentos, doenças de 
notificação compulsória e de vigilância epidemiológica, óbitos ocorridos e outros agravos à saúde. 5 - Atuar 
com as equipes de Saúde na promoção de ações de saneamento e melhoria do meio ambiente e promoção 
da educação em saúde. 6 - Monitorar munícipes usuários do Sistema de Saúde com riscos à saúde já 
identificados. 7 - Promover a cidadania através da informação aos munícipes dos recursos disponíveis nas 
instâncias de controle social. 8 - Estimular continuamente a organização com unitária. 9 - Participar da vida 
da comunidade, principalmente através das organizações, e estimular a discussão das questões relativas á 
melhoria de vida da população. 10 - Orientar a comunidade para utilização adequada dos serviços de saúde. 
11 - Participar em conjunto com a equipe do Programa Saúde da Família, de projetos especiais que visem a 
melhoria da qualidade de vida da população, como ações de saneamento e processos educativos em 
saúde. 12 - Prestar apoio integral à gestante, orientar e acompanhar a nutrição, melhorar a auto-estima, 
preparar para o aleitamento materno e encaminhar para o pré-natal. 13 - Incentivar o aleitamento materno 
exclusivo até os 06 (seis) meses de idade para garantir à criança condições físicas, psíquicas e emocionais 
que a tornem capaz de se desenvolver em plenitude. 14 - Efetuara vigilância nutricional e monitorar crianças 
com peso inferior ao previsto para a idade. 15 - Efetuar visitas domiciliares, acompanhar famílias com maior 
ênfase às gestantes e crianças abaixo de 01 (um) ano e desnutridas, com o objetivo de recuperação 
nutricional e educação essencial e encaminhar as de maior risco ao programa de controle da desnutrição 
desenvolvido nas Unidades de Saúde. 16 - Orientar as famílias sobre o aproveitamento de alimentos de alto 
valor nutritivo e baixo custo, disponíveis na própria comunidade. 17 - Efetuar o controle de doenças 
diarréicas e ensinar formas de prevenção e práticas de hidratação oral, principalmente através do soro 
caseiro, com objetivo de prevenir a desidratação, a redução das internações hospitalares e das mortes 
causadas pela diarréia. 18 - Estimular a vacinação de rotina e a vacinação de campanhas educativas com o 
objetivo de prevenir doenças infecto-contagiosas. 19 Monitorar munícipes usuários do Sistema de Saúde 
portadores de patologias crônicas tais como hipertensão, diabéticos, renais crônicos, distúrbios mentais e 
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portadores de agravos de notificação (tuberculose, hanseníase, AIDS,...). 20 - Identificar mulheres em idade 
fértil para encaminhamento ao serviço de saúde na prevenção do câncer ginecológico, aconselhamento no 
uso de anticoncepção e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST). 21 - Manter atualizado o 
sistema de informações e utilizar os indicadores para avaliação do trabalho e como instrumento de 
programação através do preenchimento de documentos específicos de coleta de dados. 22 - Atuar em sala 
de espera com o objetivo de prestar informações à população presente na unidade de Saúde da Família. 23 
- Fiscalizar cemitérios quanto a possíveis criadouros do mosquito da Dengue. 24 - Participar de Campanhas 
de vacinação anti-rábica animal. 25 - Orientar a comunidade para utilização adequada dos serviços de 
saúde e participar com as equipes das Unidades Básicas de Saúde e das equipes do Controle de Zoonoses 
de projetos especiais de saneamento e processos educativos em saúde que visem a melhoria da qualidade 
de vida da população. 26 - Fiscalizar e prestar orientação sanitária para criações de animais em área urbana 
e rural. 27 - realizar atividades casa/casa em todos os imóveis do Município e orientar e educar os 
moradores ou responsáveis por estabelecimentos comerciais ou industriais sobre como evitar criadouros de 
mosquitos transmissores da Dengue. 28 - realizar atividades emergenciais de controle mecânico e químico 
quando houver casos suspeitos ou confirmados de Dengue. 29 - Manter a meta de visitas diárias 
determinadas pela equipe técnica. 30 - Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua Atividade. 
 
1.07 – ASSISTENTE DE PROFESSOR – INTÉPRETE DE LIBRAS 
Desenvolver a instrução sobre LIBRAS para surdos, e ouvintes e pais; instruir sobre LIBRAS em classes 
especiais, regulares e sala de apoio pedagógico especializado; orientar professores quanto as suas 
possíveis dúvidas em LIBRAS; fazer tradução e interpretação da Língua Portuguesa para LIBRAS de todas 
as áreas de conhecimento do currículo; participar dos eventos promovidos pela Secretaria de Educação; 
realizar outras instruções compatíveis com sua formação. 
 

C) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO E TÉCNICO 
 
2.01 – ESCRITURÁRIO 
Executa tarefas simples e de pouca complexidade, nas diversas unidades administrativas, registro, controle 
e arquivos de documentos. Executa serviços de digitação de correspondências internas e externa, 
preenchimento de guia, notificações, formulários e fichas, para atender ás rotinas administrativas. Recebe e 
expede documentos diversos, registrando dados relativos á data e ao destinatário em livros apropriados, 
para manter o controle da sua tramitação; Atende e efetua chamadas telefônicas, anotando ou enviando 
recados e dados de rotina, para obter ou fornecer informações. Recebe e transmite fax. Organiza e mantém 
atualizado o arquivo de documentos na unidade, classificando-os por assunto, código ou ordem 
alfanumérica, para facilitar sua localização quando necessário. Participa do controle de requisição do 
material de escritório, providenciando os formulários de solicitação e acompanhando o recebimento, para 
manter o nível de material necessário a unidade de trabalho. Executa tarefas simples, operando 
computadores, calculadoras, reproduções gráfica, e outras, manipulando-as para preencher formulários, 
efetuar registros e cálculos e obter cópias de documentos. Executa outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato. 
 
2.02 – GUARDA MUNICIPAL FEMININO 
Prevenir; investigar e reprimir infrações penais que atentem contra da ordem pública, como contrabando, 
tráfico de drogas, porte e comercialização ilegal de armas e munições, infrações de trânsito; violência contra 
a pessoa e seu patrimônio; proteger bens e serviços da Municipalidade. Patrulhar ostensivamente vias 
públicas; manter a fluidez e a segurança do trânsito urbano e rodoviário municipal; fiscalizar o cumprimento 
das leis de trânsito; colaborar com as autoridades constituídas em matéria de segurança pública; proteger 
instalações, bens e serviços públicos no Município, valendo-se dos recursos disponíveis, como viaturas, 
motos, armas de fogo, sistema de comunicação e cães adestrados; elaborar boletins de ocorrências e 
registros dos eventos de cada turno; zelar pela manutenção e preservação de veículos e equipamentos da 
Corporação. Executar outras tarefas pertinentes por determinação da Diretoria da Guarda Civil Municipal 
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2.03 – GUARDA MUNICIPAL MASCULINO 
Prevenir; investigar e reprimir infrações penais que atentem contra da ordem pública, como contrabando, 
tráfico de drogas, porte e comercialização ilegal de armas e munições, infrações de trânsito; violência contra 
a pessoa e seu patrimônio; proteger bens e serviços da Municipalidade. Patrulhar ostensivamente vias 
públicas; manter a fluidez e a segurança do trânsito urbano e rodoviário municipal; fiscalizar o cumprimento 
das leis de trânsito; colaborar com as autoridades constituídas em matéria de segurança pública; proteger 
instalações, bens e serviços públicos no Município, valendo-se dos recursos disponíveis, como viaturas, 
motos, armas de fogo, sistema de comunicação e cães adestrados; elaborar boletins de ocorrências e 
registros dos eventos de cada turno; zelar pela manutenção e preservação de veículos e equipamentos da 
Corporação. Executar outras tarefas pertinentes por determinação da Diretoria da Guarda Civil Municipal 
 
2.04 – MOTORISTA – (Retirar o destaque) 
Dirigir automóveis, caminhões, ambulância, ônibus, vistoriar os veículos diariamente, antes e após sua 
utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte 
elétrica, e outros, para certificar-se das condições de tráfego; requisitar a manutenção dos veículos quando 
apresentem qualquer irregularidade; transportar pessoas, materiais e equipamentos, garantindo a segurança 
dos mesmos; observar a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais 
veículos; realizar reparos de emergência; controlar e orientar a carga e descarga de materiais e 
equipamentos, para evitar acidentes e danos na carga; manter o veículo limpo, interna e externamente e em 
perfeitas condições; observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados 
preventivamente, para assegurar a plena condição de utilização; realizar anotações, segundo as normas 
estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, objeto ou pessoas 
transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e 
controle da Administração; recolher os veículos após sua utilização, em local previamente determinado, 
deixando-o corretamente estacionado e fechado; executar outras atribuições afins. 
 
2.05 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Prestar assistência de enfermagem de caráter preventivo e/ou curativo, internos e externos à Unidade de 
Saúde, conforme planejamento de trabalho determinado pelo enfermeiro. 2 - Apurar e verificar sinais vitais 
como pulso, temperatura, pressão arterial e freqüência respiratória. 3 - Fornecer e aplicar medicamentos, 
vacinas e curativos. 4 - Coletar materiais para exames laboratoriais. 5 - Auxiliar na realização de exames e 
testes específicos. 6 - Notificar ou encaminhar para notificação de pacientes com suspeita de doenças de 
notificação compulsória. 7 - Encaminhar pacientes para banho ou efetuar banho no leito. 8 - Trocar roupas 
de pacientes. 9 - Adotar procedimentos de isolamento. 10 - Anotar prontuários. 11 - Receber, preparar e 
encaminhar pacientes para cirurgia. 12 - Atuar em procedimentos cirúrgicos e anestésicos. 13 - Efetuar 
acompanhamento de quadro pós-operatório de pacientes e intervir quando necessário. 14 - realizar visitas 
domiciliares. 15 - esterilizar e preparar materiais para esterilização. 16 - Acompanhar e transportar 
pacientes. 17 - Atuar em procedimentos e campanhas de bloqueio e epidemias. 18 Auxiliar no controle de 
material permanente e de consumo e no funcionamento de equipamentos. 19 - Auxiliar na elaboração de 
relatórios. 20 - Efetuar levantamento de dados para o planejamento das ações de saúde. 21 - Executar 
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua Atividade. 
 

D) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR 
 
3.01 – CONTADOR  
Planejar o sistema de registros e operações, atendendo às necessidades administrativas e as exigências 
legais, para possibilitar o controle contábil e orçamentário; supervisionar a contabilização de documentos, 
classificando e orientando o seu registro, para assegurar as exigências legais e do plano de conta; realizar 
análise e conciliação de contas, conferindo saldo, corrigindo os possíveis erros para assegurar a correção 
das operações contábeis; calcular e reavaliar ativos, fazer depreciação de veículos, máquinas, utensílios, 
móveis e instalações, utilizando-se de métodos e procedimentos legais; preparar e assinar balancetes, 
balanços e demonstração de resultados utilizando normas contábeis, para apresentar resultados parciais ou 
gerais da situação patrimonial, econômica e financeira da instituição; prestar esclarecimentos aos auditores, 
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do Tribunal de Contas e de empresas particulares; apurar o imposto de renda de pessoa jurídica de acordo 
com a lei; fazer a valorização de produtos acabados. realizar atividades da contabilidade pública ex: nota de 
empenho, requisições e outras olicitações do superior imediato. 
 
3.02 - ENFERMEIRO 
1 - Organizar e orientar os serviços de enfermagem nas Unidades de Saúde e no apoio às visitas 
domiciliares previstas no plano de ação do Programa de Saúde da Família. 2 - Executar ações de 
assistência básica de vigilância em saúde nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao 
trabalhador e ao idoso. 3 - Realizar visitas domiciliares com a finalidade de monitorar a situação de saúde 
das famílias. 4 - Desenvolver ações para a capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde com o objetivo 
de melhorar o desempenho e a atuação junto ao serviço de saúde em atendimento às estratégias do 
Programa de Saúde da Família. 5 - Atuar conforme as normas e programas de higiene e assepsia com o 
objetivo de prevenir e controlar sistematicamente a infecção hospitalar e as doenças. 6 - Participar junto à 
comunidade dos programas informativos sobre higiene, segurança do trabalho, prevenção de acidentes e de 
doenças. 7 - Participar da elaboração e da operacionalização do sistema de referência e contra referência 
do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde. 8 - Propor medidas para assegurar o cumprimento da 
legislação, das diretrizes e das normas dos órgãos relacionadas ao seu campo de atuação. 9 - Elaborar, 
orientar e executar programas e projetos, propor e compatibilizar diretrizes e metas e estabelecer 
mecanismos de monitoramento e avaliação ligados à sua horas em área de competência. 10 - Atuar na 
execução de ações de assistência básica e registro vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de 
atenção  a criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso. 11 - Oportunizar os contatos 
mantidos com cidadãos sadios ou doentes com o objetivo de promover a saúde e abordar os aspectos de 
educação sanitária. 12 - Promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente torne-se mais 
saudável. 13 - Discutir de forma permanente junto à sua equipe de trabalho e comunidade, o conceito de 
cidadania e enfatizar os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam. 14 - Realizar cuidados diretos 
de enfermagem nas urgências e emergências clínicas e monitorar e indicar a continuidade da assistência 
prestada. 15 - Realizar consulta de enfermagem, estabelecer diagnóstico, solicitar exames complementares 
e prescrever/transcrever medicações conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da 
Saúde e/ou da Secretaria Municipal de Saúde em conformidade com as disposições legais. 16 - Organizar e 
coordenar a criação de grupos de patologias específicas. 17 - Participar de bancas examinadoras nos 
concursos para provimento de cargo ou contratação de enfermeiro e/ou pessoal técnico e auxiliar de 
enfermagem. 18 - Organizar, orientar e avaliar a atuação da sua equipe e emitir relatórios referentes às 
atividades sob sua supervisão. 19 - Participar do processo de programação, planejamento. Execução e 
avaliação das ações e da organização do processo de trabalho em atendimento às estratégias do Programa 
de Saúde da Família. 20 - Participar do planejamento e contribuir com sugestões nas atividades 
desenvolvidas na Unidade de Saúde por outros Profissionais da Saúde, Estagiários e Voluntários, em 
conformidade com a legislação e normas do conselho de classe. 
 
3.03 - FISIOTERAPEUTA 
Trata meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, seqüelas de acidentes vascular-cerebrais e 
outros, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia e demais técnicas especiais 
reeducação muscular, para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. Avalia 
e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares funcionais, de 
amplitude articular, de verificação de cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, prova de esforço, 
de sobrecarga e de atividades para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados. Planeja 
e executa tratamentos de afecções reumática, osteoartroses, seqüelas de acidente vascular cerebrais, 
poliomielite, meningite, encefalite de traumatismos raquimedulares de paralisias cerebrais,motoras, 
neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais como 
cinesioterapia e hidroterapia, para reduzir ao mínimo as conseqüências dessas doenças. Atende 
ampurados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar sua movimentação ativa 
e independente. Ensina exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos 
respiratório e cardiovascular, orientando o treinando o paciente em exercícios ginásticos especiais, para 
promover correções de desvios de postura e estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea. 
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Faz relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os de 
forma sistemática, para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a sociabilidade. 
Assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e 
pareceres, para avaliação da política de saúde. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 
 
3.04 – NUTRICIONISTA ( inserir atividades referentes a merenda escolar) 
a) Quanto à dietoterápica hospitalar: 
Elaborar cardápios que satisfaçam os indivíduos sadios e aos enfermos, de acordo com as determinadas 
patologias existentes; treinamento dos servidores com relação a confecção de cardápio, montagem das 
dietas de acordo com  
cada paciente; oferecer treinamentos básicos sobre higiene pessoal na área de atuação, bem como sobre o 
relacionamento profissional; ministrar e utilizar técnicas que visem minimizar o trabalho através do melhor 
aproveitamento do tempo, espaço, fluxo e habilidades próprias do servidor; elaborar e organizar o lactário e 
sondários, com as regras básicas de higiene, utilização de material e conservação das fórmulas nutricionais; 
orientar os pacientes internados e/ou familiares sobre dietas específicas de acordo com a patologia, estado 
nutricional do indivíduo, durante o período de internação e alta, segundo as condições sócio-econômicas; 
avaliação antropométrica e laboratorial dos pacientes de risco, se necessário. 
b) Quanto à administração dos serviços de nutrição: 
Controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos; planejar e confeccionar 
cardápios, conservando as características organolépticas e nutricionais dos alimentos; ministrar cursos e 
treinamento para os funcionários; participar da seleção de servidores para os empregos de cozinheiros e 
serventes; realizar o planejamento e solicitar a compra de alimentos, materiais e utensílios de cozinha, com 
a autorização do órgão competente; fazer reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene 
e aceitação dos alimentos pelos comensais, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; 
fazer cardápios diferenciados para aqueles que necessitam de alimentação especial, ocasionado por 
problemas de saúde; participar de eventos especiais na organização de cardápios, comprar e designação de 
servidores; supervisionar pré-preparo e preparo de dietas. 
c) Quanto à rede básica de saúde pública: 
Identificar com os demais profissionais da área de saúde os grupos de riscos dos  programas em 
andamento e atuar diretamente na orientação dietética e nutricional; treinar profissionais multiplicadores 
pertencentes ao grupo de apoio, a fim de que possam orientar as populações de risco; atuar em 
treinamentos que enfoquem noções básicas sobre nutrição e alimentação; participar dos programas da rede 
básica de saúde, com relação aos problemas nutricionais e alimentares, prestando todas as informações e 
esclarecimentos necessários. 
d) Quanto a todas as áreas: 
Desempenhar outras atribuições afins e as previstas no regulamento da profissão e disciplinadas pelos 
órgãos representantes de categoria. 
Desempenhar controle, pesquisa e cardápio para merenda escolar em conformidade com as normas 
especificas de saúde e alimentação.  
 
3.05 – PSICÓLOGO CRAS 
Executar procedimentos profissionais para escuta qualificada, individual ou em grupo, identificando as 
vulnerabilidades de indivíduos ou famílias e as necessidades de ofertar orientações qualificadas, 
fundamentadas em pressupostos teórico-metodológicos, éticos e legais; articular serviços e recursos para 
atendimento, encaminhamento e acompanhamento das famílias e indivíduos; desenvolver atividades 
socioeducativas de apoio, acolhida, reflexão e participação, que visem ao fortalecimento familiar e a 
convivência comunitária;  prestar atendimento às famílias (acolhimento, entrevistas, orientação, visitas 
domiciliares) sempre com a perspectiva multidisciplinar e levando-se em consideração a missão e os 
objetivos do serviço, entre outras atividades voltadas aos objetivos do CRAS;executar outras atividades 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior  imediato. 
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3.06 – PSICÓLOGO EDUCACIONAL 
Estudar e avaliar indivíduos em seus aspectos intelectual, psicomotor e emocional (abrangendo a 
psicodinâmica individual, familiar e sócio-cultural), empregando métodos e técnicas psicológicas com o 
objetivo de formular diagnóstico ou parecer psicológico para: 
1 – orientar o profissional no processo psicoterápico; 
2 – indicar outras avaliações e/ou terapêuticas necessárias; 
3 – fornecer dados pertinentes a outras instituições ou profissionais visando favorecê-lo na contribuição que 
prestam ao referido indivíduo; Desenvolver aconselhamento e/ou orientação individual ou em grupo, com 
pacientes e/ou familiares, visando auxiliar na resolução de dificuldades e situações conflitantes; desenvolver 
trabalhos psicoterápicos individuais e em grupo, a fim de favorecer a saúde mental do indivíduo; articular-se 
com profissionais de Serviço Social, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio a 
grupos específicos de pessoas; atender aos pacientes da rede municipal de saúde avaliando-os e 
empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no processo de tratamento médico; reunir 
informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos médicos 
subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidade;  Atuar no campo educacional, estudando sistemas 
de motivação da aprendizagem e novos métodos de ensino, a fim de contribuir para o estabelecimento de 
currículo escolar e técnicas de ensino adequado; promover a reeducação de crianças nos casos de 
desajustamento escolar ou familiar; 
 

E) CARGOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
 
4.01 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Respeitar a dignidade e o direito dos alunos considerados nas suas diferenças individuais, sociais 
econômicas e culturais, étnicas, religiosa, etc.; Garantir aos alunos condições de aprendizagens 
nos diferentes momentos das brincadeiras; Educar propiciando situações de brincadeiras e 
aprendizagem orientadas de forma integrada que possam contribuir para o desenvolvimento das 
capacidades de relação interpessoal de ser e estar com os outros em uma atitude básica de 
aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da 
realidade cultural e social; Cuidar do aluno valorizando e estimulando o desenvolvimento das 
capacidades cognitiva, psicológica, social e física; Organizar os espaços e selecionar materiais 
pedagógicos destinados as atividades curriculares; Manter diálogo com as famílias dos alunos, 
respeitando as necessidades e as novas estruturas familiares; Organizar o tempo planejando 
atividades permanentes sequenciais, organizativas e sequenciadas;  Informar a Coordenação ou 
Gestor escolar sobre alternância comportamental dos alunos e ocorrências; Desenvolver a 
cooperação entre alunos e certas formas de ensino mútuo; Observar as necessidades do grupo, 
para que a práxis pedagógica possa ser significativa, respeitando não somente a bagagem sócio-
cultural, bem como, o desenvolvimento de todas as potencialidades do aluno; Planejar e registrar 
as atividades contemplando os conteúdos e objetivos específicos, embasado nos Referenciais 
Curriculares para Educação Infantil, com vistas ao desenvolvimento global do aluno; Organizar 
atividades em grupo de acordo com a idade; Estimular hábitos alimentares saudáveis e a higiene 
pessoal;  Participar da elaboração, desenvolvimento e avaliação da Proposta Pedagógica das 
Unidades Escolares para um ensino de qualidade; Promover a integração entre os aspectos 
físicos, emocionais, sócio-afetivo, cognitivos e sociais do aluno, entendendo que ele é um ser 
integro e social em desenvolvimento; Identificar os alunos com suposta necessidade educacional 
especial, comunicando ao Gestor de Escola/ Coordenação da escola para que tomem as 
providências cabíveis; Planejar e executar atividades de apoio pedagógico paralelo aos alunos com 
necessidade educacional especial que não desenvolvem as atividades propostas; Realizar as 
reuniões de pais conforme o Calendário Escolar ou agenda da própria Escola, destinadas a 
assuntos de interesse ao processo educacional;  Participar efetivamente da elaboração do 
Planejamento anual em todas as suas etapas; Promover ações que respeitem as diferenças 
individuais entendendo como fundamental a integração de todos os alunos no convívio coletivo, 
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inclusive aqueles que apresentam necessidades educacionais especiais; Estabelecer rotinas de 
horários; Conduzir e orientar os alunos dentro do ambiente escolar;  
Avaliar a prática docente de forma que as atividades propostas sejam de acordo com o 
planejamento da Educação Infantil; Elaborar a ficha do desenvolvimento do aluno ao final de cada 
etapa; Promover ações referentes ao agrupamento dos alunos, compreendendo e respeitando as 
diferenças individuais, posicionando-se contra qualquer tipo de discriminação, entendendo como 
fundamental a integração de todos os alunos no convívio coletivo, inclusive aqueles que 
apresentam necessidades educacionais especiais; Conduzir e orientar, estabelecendo limites os 
alunos na sala de aula ou fora dela, durante o intervalo de descanso, merenda, entrada e saída dos 
mesmos. 
 
4.02 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 
Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; 
Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo dos diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, 
aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; 
Discriminar a diferença das condições de aprendizagem necessárias, conforme a natureza dos 
conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de conteúdos de natureza 
diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa reflexiva; 
Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem 
necessárias adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e 
finalidade de conhecimento alunos e professores; Escolher materiais adequados a diferentes 
situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o 
agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; Eleger, a partir de conteúdos 
a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, essenciais, para 
que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da 
periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do 
conjunto da classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das 
representações dos alunos dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em 
atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de 
aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e 
certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para 
subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias 
da docência. 
 
4.03 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – ARTES 
Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; 
Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo dos diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, 
aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; 
Discriminar a diferença das condições de aprendizagem necessárias, conforme a natureza dos 
conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de conteúdos de natureza 
diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa reflexiva; 
Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem 
necessárias adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e 

Concurso Público de Provas e Títulos nº  CP - 01/2014 –                                                                   Prefeitura da Tapiratiba – SP IBC - Página 7 

 



 
       PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA – SP 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº CP - 01/2014 
 

finalidade de conhecimento alunos e professores; Escolher materiais adequados a diferentes 
situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o 
agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; Eleger, a partir de conteúdos 
a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, essenciais, para 
que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da 
periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do 
conjunto da classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das 
representações dos alunos dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em 
atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de 
aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e 
certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para 
subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias 
da docência. 
 
4.04 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS 
Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; 
Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo dos diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, 
aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; 
Discriminar a diferença das condições de aprendizagem necessárias, conforme a natureza dos 
conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de conteúdos de natureza 
diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa reflexiva; 
Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem 
necessárias adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e 
finalidade de conhecimento alunos e professores; Escolher materiais adequados a diferentes 
situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o 
agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; Eleger, a partir de conteúdos 
a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, essenciais, para 
que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da 
periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do 
conjunto da classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das 
representações dos alunos dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em 
atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de 
aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e 
certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para 
subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias 
da docência. 
 
4.05 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; 
Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo dos diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, 
aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; 
Discriminar a diferença das condições de aprendizagem necessárias, conforme a natureza dos 
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conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de conteúdos de natureza 
diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa reflexiva; 
Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem 
necessárias adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e 
finalidade de conhecimento alunos e professores; Escolher materiais adequados a diferentes 
situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o 
agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; Eleger, a partir de conteúdos 
a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, essenciais, para 
que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da 
periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do 
conjunto da classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das 
representações dos alunos dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em 
atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de 
aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e 
certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para 
subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias 
da docência. 
 
4.06 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – GEOGRAFIA 
Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; 
Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo dos diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, 
aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; 
Discriminar a diferença das condições de aprendizagem necessárias, conforme a natureza dos 
conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de conteúdos de natureza 
diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa reflexiva; 
Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem 
necessárias adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e 
finalidade de conhecimento alunos e professores; Escolher materiais adequados a diferentes 
situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o 
agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; Eleger, a partir de conteúdos 
a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, essenciais, para 
que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da 
periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do 
conjunto da classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das 
representações dos alunos dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em 
atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de 
aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e 
certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para 
subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias 
da docência. 
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4.07 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – HISTÓRIA 
Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; 
Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo dos diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, 
aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; 
Discriminar a diferença das condições de aprendizagem necessárias, conforme a natureza dos 
conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de conteúdos de natureza 
diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa reflexiva; 
Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem 
necessárias adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e 
finalidade de conhecimento alunos e professores; Escolher materiais adequados a diferentes 
situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o 
agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; Eleger, a partir de conteúdos 
a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, essenciais, para 
que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da 
periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do 
conjunto da classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das 
representações dos alunos dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em 
atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de 
aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e 
certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para 
subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias 
da docência. 
 
4.08 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – INGLÊS 
Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; 
Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo dos diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, 
aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; 
Discriminar a diferença das condições de aprendizagem necessárias, conforme a natureza dos 
conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de conteúdos de natureza 
diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa reflexiva; 
Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem 
necessárias adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e 
finalidade de conhecimento alunos e professores; Escolher materiais adequados a diferentes 
situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o 
agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; Eleger, a partir de conteúdos 
a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, essenciais, para 
que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da 
periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do 
conjunto da classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das 
representações dos alunos dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em 
atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de 
aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e 
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certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para 
subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias 
da docência. 
 
4.09 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA 
Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; 
Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo dos diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, 
aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; 
Discriminar a diferença das condições de aprendizagem necessárias, conforme a natureza dos 
conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de conteúdos de natureza 
diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa reflexiva; 
Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem 
necessárias adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e 
finalidade de conhecimento alunos e professores; Escolher materiais adequados a diferentes 
situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o 
agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; Eleger, a partir de conteúdos 
a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, essenciais, para 
que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da 
periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do 
conjunto da classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das 
representações dos alunos dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em 
atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de 
aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e 
certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para 
subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias 
da docência. 
 
4.10 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA 
Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos; 
Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento 
cognitivo, social e afetivo dos diferentes sujeitos; Identificar, em diferentes situações descritas, 
aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de relações de autonomia e cooperação; 
Discriminar a diferença das condições de aprendizagem necessárias, conforme a natureza dos 
conteúdos; Selecionar procedimentos didáticos adequados ao ensino de conteúdos de natureza 
diferentes; Adotar instrumentos teóricos que promovam análise da prática educativa reflexiva; 
Analisar situações didáticas no que se refere à sua adequação à aprendizagem dos factuais, 
procedimentais, atitudinais dos conceitos e princípios; Proporcionar as condições de aprendizagem 
necessárias adotando sequencias didáticas que visam objetivos educacionais princípios e 
finalidade de conhecimento alunos e professores; Escolher materiais adequados a diferentes 
situações/necessidades de aprendizagem; Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o 
agrupamento dos alunos, de modo a potencializar as aprendizagens; Eleger, a partir de conteúdos 
a serem ensinados para um determinado grupo de alunos, as condições básicas, essenciais, para 
que possam aprendê-lo. Eleger as modalidades organizativas mais adequadas ao desenvolvimento 
de diferentes conteúdos; Identificar uma boa rotina, no que se refere a diversidade e adequação da 
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periodicidade das atividades; Priorizar os conteúdos a serem ensinados a partir dos resultados do 
conjunto da classe; Relacionar modalidade de avaliação à sua finalidade; Trabalhar a partir das 
representações dos alunos dos erros e dos obstáculos à aprendizagem; Envolver os alunos em 
atividades de Pesquisa e Projetos de conhecimento; Avaliar os alunos nas diferentes situações de 
aprendizagem de acordo com uma abordagem formativa; Desenvolver a cooperação entre alunos e 
certas formas de Ensino mútuo; Organizar a classe com foco no papel e nas formas de 
agrupamentos; Selecionar os materiais curriculares nos Processos ensino/aprendizagem para 
subsidiar o desenvolvimento da Proposta metodológica docente. Outras atividades afins e próprias 
da docência. 
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