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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

a) Funções com Exigência de Ensino Superior 
 
FUNÇÃO: 3.01 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I 
DESCRIÇÃO: Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, 
levando as crianças a exprimirem-se através de atividades recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento 
educacional e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
FUNÇÃO: 3.02 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II - GEOGRAFIA 
DESCRIÇÃO: Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, 
levando as crianças a exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Geografia, visando seu 
desenvolvimento educacional e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
FUNÇÃO: 3.03 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
DESCRIÇÃO: Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, 
levando as crianças a exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Educação Física, visando seu 
desenvolvimento educacional e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
FUNÇÃO: 3.04 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA 
DESCRIÇÃO: Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, 
levando as crianças a exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Língua Portuguesa, visando 
seu desenvolvimento educacional e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 
FUNÇÃO: 3.05 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II - MATEMÁTICA 
DESCRIÇÃO: Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, 
levando as crianças a exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Matemática, visando seu 
desenvolvimento educacional e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
FUNÇÃO: 3.06 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II - INGLÊS 
DESCRIÇÃO: Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, 
levando as crianças a exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Língua Estrangeira, visando 
seu desenvolvimento educacional e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
  
FUNÇÃO: 3.07 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II - CIÊNCIAS 
DESCRIÇÃO: Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, 
levando as crianças a exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Ciências, visando seu 
desenvolvimento educacional e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
FUNÇÃO: 3.08 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II - ARTE 
DESCRIÇÃO: Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, 
levando as crianças a exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Arte, visando seu 
desenvolvimento educacional e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
FUNÇÃO: 3.09 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB II - HISTÓRIA 
DESCRIÇÃO: Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, 
levando as crianças a exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de História, visando seu 
desenvolvimento educacional e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 


