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PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2013 
 

ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

FUNÇÃO: 1.01 - PAJEM 
Promover atividades recreativas diversificadas, visando ao entretenimento, à interação social e ao desenvolvimento 
pessoal da criança; elaborar projetos e executar atividades recreativas; promover atividades lúdicas, estimulando à 
participação; atender as pessoas e encaminhá-las ao setor desejado; administrar equipamentos e materiais para 
recreação; auxiliar aos professores nas atividades desenvolvidas às crianças, incentivando à participação individual 
e em grupo; estimular as crianças nas atividades complementares à sala de aula, como escrever, pintar, contar, 
cantar, dramatizar, etc...; orientar as crianças quanto às condições de higiene, auxiliando-as no banho, vestir, calçar, 
pentear e guardar os seus pertences, para garantir o seu bem-estar; auxiliar nas refeições, alimentando as crianças 
e orientando-as sobre o comportamento à mesa; controlar os horários de repouso das crianças, preparando a cama, 
ajudando-as na troca de roupa para assegurar o seu bem-estar e saúde, acompanhar e desenvolver atividades com 
as crianças em brincadeiras, jogos, passeios entre outros; receber, entregar e acompanhar as crianças aos pais ou 
responsáveis no inicio e final do dia; encaminhar para atendimento médico ou semelhante crianças que apresentam 
indícios para este tipo de atendimento; executar outras tarefas correlatadas determinadas pelo superior imediato. 

 
2.01 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I PEB I 

Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e 
ensino Fundamental ciclo I. 

 

3.01 - PEB II PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ARTES 
Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e 

ensino Fundamental ciclo II, conforme organização curricular da disciplina específica 
 

3.02 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIÊNCIAS 

Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e 
ensino Fundamental ciclo II, conforme organização curricular da disciplina específica. 

 
3.03- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - EDUCAÇÃO FÍSICA 

Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e 
ensino Fundamental ciclo II, conforme organização curricular da disciplina específica. 

 

3.04 -PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – GEOGRAFIA 
Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e 

ensino Fundamental ciclo II, conforme organização curricular da disciplina específica. 
 

3.05- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA 

Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e 
ensino Fundamental ciclo II, conforme organização curricular da disciplina específica. 

 
3.06 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – INGLÊS 

Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e 
ensino Fundamental ciclo II, conforme organização curricular da disciplina específica. 

 

3.07 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA 
Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e 

ensino Fundamental ciclo II, conforme organização curricular da disciplina específica. 
 

3.08 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA 

Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e 
ensino Fundamental ciclo II, conforme organização curricular da disciplina específica. 
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3.09 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MÚSICA 

Executar a proposta pedagógica da Unidade Escolar de lotação, através da regência de classe de Educação Infantil e 
ensino Fundamental ciclo II, conforme organização curricular da disciplina específica. 

 

 
 

 


