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ANEXO I  

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 

SALÁRIO 

BASE 
HABILITAÇÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Psicólogo 40hs R$ 3.261,17 

 

Curso de Nível Superior em 

Psicologia com registro no 

Conselho de Classe 

 

Prestar serviços de Psicólogo, atuando nos programas de Assistência Social, Saúde e Educação 

instituídos pelo Município. 

Enfermeiro 40hs R$ 4.672,93 

 

Curso de Nível Superior em 

Enfermagem com registro no 

respectivo órgão fiscalizador do 

exercício profissional 

 

Executar as ações de assistência integral, aliando a atenção clínica de saúde coletiva; assistir em 

seu território de abrangência em todas as fases e especificidades da vida; realizar atendimento de 

primeiros cuidados nas urgências; pequenas cirurgias ambulatoriais; atuar nos programas 

desenvolvidos pela Secretaria da Saúde e Assistência Social; Aoutras ações integrantes da Estratégia 

de Saúde da Família. 

Terapeuta 

Ocupacional 
30hs R$ 3.261,17 

 

Curso de Nível Superior em 

Terapia Ocupacional com registro 

no Conselho de Classe 

Prestar serviços de Terapeuta Ocupacional atuando nos programas de Assistência Social instituídos 

pelo Município. 

Fonoaudiólogo 40hs R$ 3.261,17 
Certificado de curso superior em 

Fonoaudiologia e registro no CRF 

Atuar junto a secretaria de saúde e educação, em pesquisa, orientação perícias, prevenção, 

avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiólogo na área de comunicação oral e escrita, voz 

audição e equilíbrio, sistema nervoso e sistema estomagnático incluindo a região cérvico facial e 

outras atividades afins. 
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ANEXO II 

NÍVEL MÉDIO 

 

CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 

SALÁRIO 

BASE 
HABILITAÇÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Monitor de Educação 

Infantil 
40hs R$ 1.344,47 Certificado de conclusão no Ensino Médio 

• Acompanhar o processo de adaptação dos alunos novos na escola e dos que estão nas séries 
iniciais de um segmento, sobretudo no início das aulas; analisar o grupo em diferentes 

contextos: como ele se  organiza, os espaços que ocupa, as brincadeiras e os jogos  que  
privilegia no dia a dia; observar os valores que circulam longe do olhar  dos  professores; 

investigar as relações de poder existentes entre  os  alunos, reconhecendo as lideranças e os 
que se submetem a elas; além de capacitá-los a examinar as relações interpessoais, é 
imprescindível que a formação contemple também o aprendizado sobre como agir em 

momentos de conflito. Os monitores contribuem para evitar brigas quando atuam com ética e 
promovem ações educacionais para ajudar as crianças a lidar com as divergências e os 

desentendimentos. Quanto mais  os  monitores souberem do Projeto Político Pedagógico da 
escola, mais  eles se sentirão parceiros na Educação dos alunos e  atuarão  como tal; 
participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico da escola;  

planejar junto com o professor regente atividades  pedagógicas próprias para cada grupo;                               
auxiliar o professor no processo de observação e  registro das aprendizagens e 
desenvolvimento das crianças; auxiliar o professor na construção do  material  didático, bem 

como na organização, higienização e manutenção deste  material didático-pedagógico; 
organizar, com as crianças, a sala e os materiais  necessários para o desenvolvimento das 

atividades; planejar ações didáticas e fornecer informações para que o professor possa avaliar 
o desempenho dos  alunos; atender às necessidades da escola, colocando-se à  disposição da 
equipe gestora, para atuar nas diferentes  salas  de aula em que sua presença se faça 

necessária; atender as crianças em suas necessidades diárias, cuidando, em especial, da 
alimentação, higiene e recreação;  atender as crianças em horários de entrada  e  saída  dos 
períodos, bem como nos intervalos; informar à equipe de  gestão sobre aspectos imprevistos 

de conduta  manifestados  pela criança, comunicando ocorrências e eventuais sintomas de  
enfermidades;  zelar pela segurança e bem-estar dos alunos; ter conhecimentos básicos da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), do Referencial Curricular 
Nacional, do Estatuto da  Criança  e do Adolescente e dos Processos de Desenvolvimento e  
Aprendizagem.   

 

Técnico de 

Enfermagem 
40hs R$ 2.073,06 

Certificado de Conclusão do ensino médio com Curso 

de Técnico de Enfermagem 

•  Executar tarefas junto ao setor de saúde e atuar nos programas 
desenvolvidos pela Secretaria da Saúde e Assistência Social; executar outras 
ações integrantes da Estratégia de Saúde da Família. 
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ANEXO III 

CARGOS ESPECIAL DA EDUCAÇÃO – NÍVEL SUPERIOR 

 

CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 

SALÁRIO 

BASE 
HABILITAÇÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

 

Professor de Educação 

Infantil 

 

 

40 hs R$ 2.415,35 
Diploma de Curso Superior em pedagogia com habilitação 

em Educação Infantil 

Ministrar aulas para a Educação Infantil do Ensino Fundamental 

e exercer atividades extracurriculares na Secretaria Municipal de 

Educação a serem elaboradas pela respectiva secretaria. 

 

Professor de Séries iniciais 40 hs R$ 2.415,35 
Diploma de Curso Superior em pedagogia com habilitação 

em Séries Iniciais 

Ministrar aulas para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental e 

exercer atividades extracurriculares na Secretaria Municipal de 

Educação a serem elaboradas pela respectiva secretaria. 

 

 

 

Professor de Artes 

 

 

40 hs R$ 2.415,35 

 

Diploma de Curso Superior em Artes Visuais, com 

licenciatura plena 

 

 

Ministrar aulas de Artes para o Ensino Fundamental e exercer 

atividades extracurriculares na Secretaria Municipal de Educação 

a serem elaboradas pela respectiva secretaria. 

 

Professor de Educação 

Física 
40 hs R$ 2.415,35 

 

Diploma de Curso Superior em Educação Física, com 

licenciatura plena 

 

 

Ministrar aulas de Educação Física para o Ensino Fundamental e 

exercer atividades extracurriculares na Secretaria Municipal de 

Educação a serem elaboradas pela respectiva secretaria. 

 

Professor de Língua 

Estrangeira 
40 hs R$ 2.415,35 

 

Diploma de Curso Superior em Letras, com licenciatura 

plena e habilitação em Inglês 

 

 

Ministrar aulas de Língua Estrangeira para o Ensino Fundamental 

e exercer atividades extracurriculares na Secretaria Municipal de 

Educação a serem elaboradas pela respectiva secretaria. 
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Supervisor Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 hs R$ 2.415,35 
Superior em Pedagogia com habilitação em Administração 

Escolar ou Pós-Graduação Lato Sensu na área específica 

Assegurar, analisar e acompanhar o desenvolvimento da 

programação com os professores quanto à adequação dos 

conteúdos programáticos; da metodologia de ensino, dos 

instrumentos de avaliação, dos objetivos da escola, do curso e 

das disciplinas, visando a facilitação e a melhoria plena da 

aprendizagem; acompanhar, com espírito crítico-científico, o 

desenvolvimento do processo educativo; analisar os resultados 

do rendimento escolar; estudar com o corpo técnico-docente a 

viabilidade de métodos e técnicas pedagógicas a serem 

utilizadas para melhoria do processo ensino-aprendizagem; 

dar ciência aos pais ou responsáveis do processo pedagógico, 

bem como participar da definição das propostas educacionais; 

garantir e respeitar, no processo educacional, os valores 

culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da 

criança e do adolescente, garantindo a estes a liberdade da 

criação e o acesso às fontes culturais; propor atividades 

pedagógicas juntamente aos professores para que cada um faça 

sua autoformação; estimular os professores à troca de 

experiências para enriquecimento dos mesmos; cumprir horários 

semanais na Escola conforme cronograma de atendimento 

estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação; participar 

de todos os cursos do Programa de Formação Continuada 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, 

multiplicando-os; coordenar a elaboração e execução de projetos 

didáticos que favoreçam o desempenho acadêmico dos alunos; 

acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos; programar 

com os professores atividades didáticas de apoio à 

aprendizagem dos alunos; coordenar a elaboração dos planos de 

ensino; analisar os planos de ensino e os roteiros de aula; 

acompanhar a execução dos planos de ensino em sala de aula; 

estimular a criatividade dos professores, apoiando e 

acompanhando iniciativas inovadoras; desenvolver estudos e 

pesquisas visando a melhoria da qualidade do processo ensino-

aprendizagem. 
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Orientador Escolar 

 

 

 

40 hs 

 

 

 

R$ 2.415,35 

 

 

 

Superior em Pedagogia com habilitação em Orientação 

Escolar ou Pós-Graduação Lato Sensu na área específica 

Orientar os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com 

a formação de seus valores, atitudes, emoções e sentimentos; 

orientar, ouvir e dialogar com os professores, gestores e responsáveis e 

com a comunidade; zelar pelo processo de aprendizagem e formação dos 

estudantes por meio do auxílio ao docente na compreensão dos 

comportamentos das crianças; ajudar o professor a lidar com as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos; participar da organização e da 

realização do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica da 

escola; mediar conflitos entre alunos, professores e outros membros da 

comunidade; circular pela escola e conviver com os estudantes; promover 

o processo de integração escola-família-comunidade; participar das 

reuniões do Conselho de Classe, propondo alternativas para a melhoria do 

processo educacional; contribuir para o acesso e a permanência de todos 

os alunos na escola, intervindo com sua especificidade de mediador na 

realidade do aluno; coordenar, junto com os professores, o processo de 

sistematização e divulgação das informações sobre o aluno, para 

conhecimento dos professores, pais e, em conjunto, discutir 

encaminhamentos necessários; contribuir para o desenvolvimento da 

autoestima do aluno, visando a aprendizagem e a construção de sua 

identidade pessoal e social; participar junto com a comunidade escolar no 

processo de elaboração, atualização do Regimento Escolar e utilização 

deste, como instrumento de suporte pedagógico; coordenar a elaboração, 

execução, acompanhamento e avaliação de projetos, planos, programas e 

outros, objetivando o atendimento e acompanhamento do aluno, no que 

se refere ao processo ensino-aprendizagem, bem como, o 

encaminhamento dos alunos a outros profissionais, se necessário; 

participar da análise qualitativa e quantitativa do rendimento escolar, junto 

aos Professores, Coordenadores e demais educadores, visando reduzir os 

índices de evasão e repetência, qualificando o processo ensino-

aprendizagem; visar o redimensionamento da ação pedagógica, 

coordenando junto aos demais especialistas e professores, o processo de 

identificação e análise das causas, acompanhando os alunos que 

apresentem dificuldades na aprendizagem; realizar e/ou promover 

pesquisas e estudos, emitindo pareceres e informações técnicas, na área 

de Orientação Educacional; desenvolver o trabalho de Orientação 

Educacional, considerando a ética profissional. 
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Administrador Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 hs R$ 2.415,35 
Superior em Pedagogia com habilitação em Administração 

Escolar ou Pós-Graduação Lato Sensu na área específica 

Executar atividades de natureza técnico-administrativa da Secretaria 

de Educação; receber, classificar, arquivar, instruir e encaminhar 

documentos ou expedientes, garantindo sua atualização; controlar e 

registrar dados relativos ao cadastro dos servidores da educação e a 

vida escolar dos alunos; digitar documentos, expedientes e 

processos, inclusive os de natureza didático-pedagógica; executar 

atividades administrativas relativas ao recenseamento e da 

frequência dos alunos; fornecer dados e informações da organização 

da Secretaria Municipal de Educação aos órgãos superiores; 

responsabilizar-se pelas tarefas que lhe forem atribuídas pela 

Secretária de Educação, respeitada a legislação; atender as escolas, 

prestando informações e transmitindo avisos e recados; realizar a 

alimentação, atualização e correção dos dados registrados e incluídos 

nos sistemas gerenciais informatizados da Secretaria Municipal de 

Educação, observados os prazos estabelecidos; colaborar para a 

manutenção da disciplina e participar, em conjunto com a equipe da 

secretaria, da implementação das normas de convívio; cumprir a 

legislação em vigor e as instruções normativas que regem o registro 

escolar do aluno e da unidade escolar; distribuir as tarefas 

decorrentes dos encargos da Secretaria de Educação aos demais 

auxiliares, no que couber; receber, registrar, organizar, responder, 

distribuir e controlar o fluxo de processos e a correspondência oficial 

que lhe for confiada; organizar e manter atualizadas a coletânea de 

legislação educacional, resoluções, instruções normativas, ordens de 

serviço, ofícios e demais documentos relacionados à estrutura e 

funcionamento da Secretaria de Educação; participar de eventos, 

cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa própria, 

desde que autorizado pela gestão, visando ao aprimoramento 

profissional de sua função; administrar, coordenar e supervisionar a 

documentação relativa à matrículas e transferências escolares; 

manter os registros de alunos e docentes lotados nas unidades 

escolares, organizados de forma funcional, com capacidade de 

proporcionar rapidez nas informações; acompanhar e supervisionar 

toda a execução do processo censitário nas escolas, zelando pela 

qualidade das informações e pelo cumprimento dos prazos e das 

normas estabelecidas; monitorar as prestações de contas de contas 

do PDE, PDDE, Mais Educação e demais programas do FNDE; 
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Professor de Reforço 

Escolar 
40 hs R$ 2.415,35 

Diploma de Curso Superior em pedagogia com habilitação 

em Reforço Escolar 

Fazer o diagnóstico com os professores de turmas a fim de 

levantar as dificuldades de aprendizagem; elaborar um 

cronograma de atendimento, respeitando a faixa etária, a série e 

a especificidade da dificuldade do aluno; promover ações 

específicas de reforço e recuperação dos estudos, garantindo 

aprendizagem efetiva; planejar as atividades de acordo com o 

conteúdo ministrado em sala de aula; promover atividades 

diversas e trabalhar com elementos vinculados ao cotidiano do 

aluno, permitindo àqueles com dificuldade de aprendizagem 

acompanhar o ritmo da turma; trabalhar com atividades 

diversificadas, materiais concretos e jogos pedagógicos que 

estimulem a aprendizagem; estabelecer abordagem dinâmica e 

personalizada a fim de motivar a participação, aumentando a 

auto estima, gerando responsabilidade, tornando prazeroso o 

ato de aprender; participar dos Conselhos de Classe e do Projeto 

Político Pedagógico da escola; controlar a frequência dos alunos 

encaminhados ao serviço de Reforço Escolar; comunicar a 

Orientação Escolar os alunos faltosos; sugerir encaminhamento 

especializado nos casos de maior relevância; participar de 

reuniões, eventos, cursos e capacitações sempre que 

convocado. 
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