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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

A) FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

1.01 - 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, vômito, diarreia, tombos com hematomas ou não, cortes, arranhões, picadas de insetos, etc., bem como 
sobre as providências que foram tomadas; Acompanhar o professor nas atividades pedagógicas realizadas com 
as crianças; Auxiliar o professor nas providências, 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 
às 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 devido às crianças; Organizar 
o ambiente e orientar as crianças para o repouso, permanecendo com elas durante todo o tempo 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 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 professores no 
desenvolvimento de atividades com alunos portadores de necessidades especiais; Acompanhar 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) FUNÇÕES COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
3.01 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Estuda as necessidades e capacidade física dos alunos, atentando para a compleição orgânica dos mesmos, 
aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando fichas medicas para determinar 
um programa esportivo adequado; Elabora o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de 
necessidades e capacidades e nos objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades; Instrui os 
alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações de 
esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelos alunos, para assegurar o 
Máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios; Efetua testes de avaliação física, 
cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados pelos alunos, os problemas surgidos, as 
soluções encontradas em outros dados importantes, para permitir o controle dessas atividades e avaliação de 
seus resultados. 
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3.02 – PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objetivos 
fixados, para obter melhor rendimento do ensino; Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do 
curso primário, aplicando testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se na atividades 
desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do aluno; Elabora boletins de 
controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos e anotando 
atividades efetuadas, para manter um registro que permita dar informações à diretoria da escola e aos pais; 
Organiza e promove solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos alunos 
pelos conhecimentos histórico-sociais da pátria; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 
3.03 – PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL  
Ministra aulas, ensinando os alunos com técnicas de alfabetização, expressão artística e corporal; Exerce 
atividades de planejamento do ano letivo, discutindo a proposta da escola, participando da definição da proposta 
pedagógica, fixando metas, definindo objetivos e cronogramas e selecionando conteúdos; Prepara aulas, 
pesquisando e selecionando matérias e informações; Diagnostica a realidade dos alunos e avalia seu 
conhecimento, acompanhando o processo de desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de avaliação; 
Pode interagir com a comunidade escolar, buscando conscientiza-la sobre temas fundamentais para a cidadania e 
qualidade de vida. 


