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PORTARIA Nº 207/2017 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM 2018.
Dispõe sobre critérios e define procedimentos
para inscrição e classificação de candidatos à
designação para o exercício de função pública
na Rede Municipal de Ensino da Secretaria
de Educação.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JANAÚBA, no uso de suas atribuições e considerando
a necessidade de definir critérios e procedimentos para inscrição e classificação de candidatos à designação para
o exercício de função pública na Rede Municipal de Ensino, para o ano de 2018, RESOLVE:
I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art 1º – Serão abertas inscrições para a designação de candidatos ao exercício de função pública nas escolas da
Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação nos termos desta Portaria.
Art 2º – Para efeito desta Portaria, Ensino Regular Infantil e fundamental, e Ensino Integral infantil serão
tratados como modalidades de ensino.
Art 3º – Os candidatos à designação poderão inscrever-se para as seguintes funções, observados os critérios
estabelecidos nos Anexos desta Portaria:
1. Auxiliar de Classe
2. Auxiliar de Serviços Gerais: - Limpeza
- Merendeira
3. Auxiliar de Secretaria Escolar
4. Especialista em Educação Básica – Pedagogo
5. Professor de Educação básica I
6. Professor de Educação Básica II:
Língua Portuguesa/ Literatura
Matemática
Ciências
Geografia/Reflorestamento
História
Inglês
Educação Física
Ensino Religioso
7. Monitor de Ônibus Escolar
8. Motorista de Transporte Escolar
9. Vigia
§1º – A inscrição poderá ocorrer para o exercício na função/componente curricular/área de conhecimento
pretendido, pelo município, para atuar no Ensino Regular, no Ensino Infantil e Fundamental e na Secretaria
Municipal de Educação de Janaúba.
§2º – Antes de proceder a sua inscrição, o candidato deverá certificar-se da existência, da função e modalidade
de ensino para a qual pretende se inscrever.
§3º – A designação para o exercício de função/componente curricular/área de conhecimento obedecerá a
classificação em listagem única do município de Janaúba.

Art 4º – O candidato poderá realizar até 3 (três) inscrições, de livre escolha, observando, no ato da designação,
as normas vigentes para o acúmulo de cargos.
§1º – Para se habilitar à designação para o exercício de função pública, o candidato deverá estar obrigatoriamente
inscrito e constando em listagem única de classificação do município de Janaúba.
§2º – A inscrição efetivada para o município permitirá ao candidato concorrer às vagas em todas as
escolas/CEMEIs municipais localizadas na sede e nos distritos de Janaúba.
§3º – Será admitida a designação para o exercício de função pública de candidato não inscrito, excepcionalmente
nos casos em que não se apresente candidato inscrito após a edição do edital de designação/2018
Art 5º – As inscrições realizadas nos termos desta Portaria, para os cargos e funções previstas no art 3º, são
válidas e deverão ser observadas nas designações presenciais.
II - DA INSCRIÇÃO
Art 6º - O candidato deverá efetuar sua inscrição pela Internet, no endereço eletrônico
www.janauba.mg.gov.br que terá início às 12h do dia 01 de dezembro de 2017eserá encerrada às 23h59m do
dia 10 de dezembro de 2017.
§ 1º – Não serão consideradas as inscrições não confirmadas por motivos de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação e/ou por outros fatores que impossibilitem
a transferência dos dados.
§ 2º – Não serão aceitas inscrições por qualquer outro meio não estabelecido nesta Portaria
§ 3º – O preenchimento dos dados no ato da inscrição deverá ser feito, completa e corretamente, sob total
responsabilidade do candidato, mesmo quando efetuado por terceiros.
Art. 7º – Não será possibilitado ao candidato corrigir as informações após o período da inscrição.
§ 2º – Os candidatos serão classificados de acordo com os dados informados.
§ 3º – Esgotado o prazo de inscrição, não será permitido alterar dados.
Art 8º – Não caberá recurso motivado por quaisquer erros ou omissões de responsabilidade do candidato no ato
da inscrição.
Art. 9º – As informações inseridas pelo candidato no ato da inscrição, que resultarão na sua classificação, e
deverão ser comprovadas no ato da designação.
Art. 10 – A omissão de dados na inscrição e/ou irregularidades detectadas, no momento da designação ou a
qualquer tempo, implicarão na desclassificação, podendo o candidato concorrer como não inscrito.
III - DO TEMPO DE SERVIÇO
Art 11 – Para as inscrições, o tempo de serviço exercido pelo candidato na Rede Municipal de Ensino será
fornecido pelo Setor Pessoal da Prefeitura Municipal de Janaúba, e está deverá estar carimbada e assinada pelo
responsável do Setor.
I – Não serão aceitas Certidões de Contagem de Tempo da rede Estadual e Privada.
II – No ato da designação será exigida do candidato apresentação do original e cópia da Certidão de Contagem
de Tempo.
III – O candidato que no ato da designação não comprovar o tempo de serviço lançado no ato da inscrição ou
fraudar o tempo de serviço será desclassificado, podendo concorrer como candidato não inscrito.
Art. 12 – Será considerado “tempo de serviço”, para fins de inscrição de que trata esta Portaria, aquele exercido
na Rede Municipal de Ensino de Janaúba até 31/07/2017, na mesma função/componente curricular/área de

conhecimento para o qual o candidato se inscrever, devendo comprová-lo no ato da designação, em consonância
com o Art. 12 desta Portaria, desde que:
I – não esteja vinculado a cargo efetivo ativo:
II – não tenha sido utilizado para fins de aposentadoria.

IV - DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
1. Do Auxiliar de Classe:
Art. 13 – Os candidatos inscritos para a função de Auxiliar de Classe serão classificados em listagem única,
observando-se sucessivamente os seguintes critérios:
I - Curso em nível médio ou Curso Normal em nível médio/Curso superior de graduação (bacharelado ou
tecnólogo) ou licenciatura em qualquer área do conhecimento.
II – maior tempo de serviço, na função no município de Janaúba
IV - idade
2. Do Auxiliar de Serviços Gerais– Limpeza
Art. 14 – Os candidatos inscritos para a função de Auxiliar de Serviços Gerais serão classificados em listagem
única, observando-se sucessivamente os seguintes critérios:
I – maior tempo de serviço, na função no município de Janaúba
II – maior escolaridade, sendo:
a) Ensino Médio completo;
b) Ensino Fundamental completo;
c) Ensino Fundamental incompleto
III - idade
3. Do Auxiliar de Serviços Gerais – Merendeira
Art. 15 – Os candidatos inscritos para a função de Auxiliar de Serviços Gerais serão classificados em listagem
única, observando-se sucessivamente os seguintes critérios:
I – comprovação de Experiência na função de merendeira/cozinheira
II - maior tempo de serviço na função, no município de Janaúba
II – maior escolaridade, sendo:
a) Ensino Médio completo;
b) Ensino Fundamental completo;
c) Ensino Fundamental incompleto
III - idade
4. Aux. de Secretaria Escolar
Art 16 – Os candidatos inscritos para a função de Assistente Técnico de Educação Básica serão classificados
em listagem única, observando-se sucessivamente os seguintes critérios:
I -exigências contidas no item 3 do Anexo II desta Portaria.
II– maior tempo de serviço, na função e no município de Janaúba
III – idade maior
5. Do Especialista em Educação Básica - Pedagogo
Art 17 – Os candidatos inscritos para a função de Supervisor Pedagógico serão classificados em listagem única,
observando-se sucessivamente os seguintes critérios:
I -exigências contidas no item 6 do Anexo II desta Portaria.
II – Tempo de serviço na função e no município de Janaúba
III - Idade
6. Do Monitor de Ônibus escolar:
Art 18 – Os candidatos inscritos para a função de Monitor de Ônibus Escolar serão classificados em listagem
única, observando-se sucessivamente os seguintes critérios:
I - exigências contidas no item 4 do Anexo II desta Portaria.
II – Tempo de serviço na função e no município de Janaúba
III – Idade.
7. Do Motorista de Ônibus Escolar
Art 19 – Os candidatos inscritos para a função de Motorista de Ônibus escolar (Veículo Pesado) serão
classificados em listagem única, observando-se sucessivamente os seguintes critérios:

I - exigências contidas no item 5 do Anexo II desta Portaria.
II – Tempo de serviço na função e no município de Janaúba
III - Idade
8. Do Professor de Educação Básica I
Art 20 – Os candidatos inscritos para a função de Professor de Educação Básica (PEB) serão classificados em
listagem única, observando-se sucessivamente os seguintes critérios:
I - exigências contidas no item 7 do Anexo II desta Portaria.
II – Tempo de serviço na função no município de Janaúba.
III – Idade
9. Do Professor de Educação Básica II
Art 21 – Os candidatos inscritos para as função deProfessor de Educação Básica (PEB) serão classificados em
listagem única, observando-se sucessivamente os seguintes critérios:
I -exigências contidas no item 8 do Anexo II desta Portaria.
II – Tempo de serviço na função no município de Janaúba.
III – Idade
10. Do Vigia:
Art 22 – Os candidatos inscritos para a função de vigia serão classificados em listagem única, observando-se
sucessivamente os seguintes critérios:
I – comprovação de Experiência na função – Curso de Vigilância – mínimo de 40hs
II – maior tempo de serviço, na função no município de Janaúba.
II – maior escolaridade, sendo:
a) Ensino Médio completo;
b) Ensino Fundamental completo;
c) Ensino Fundamental incompleto
III – idade.
V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23 – As listagens classificatórias serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.janauba.mg.gov.br,
do município de Janaúba.
Art. 24 – Caberá à Secretaria Municipal de Educação de Janaúba, a divulgação do processo de inscrição de
candidatos e à designação para exercício de função pública.
Art 25 – A designação de candidatos para exercício de função pública em 2018 obedecerá a ordem por meio de
listagem única por cargo do município de Janaúba, sendo:
I – candidato inscrito habilitado, obedecida à ordem de classificação na listagem geral do município.
II – Candidatos não inscritos
Art. 26 – Para ser designado o candidato deverá comprovar idade mínima de 18 anos.
Art. 27- A carga horário do candidato será de acordo tabela específica no anexo III.
Art. 28 - No ato da contratação, o candidato deve apresentar, pessoalmente, as vias originais e cópias dos
documentos relacionados a seguir, cujas cópias serão arquivadas no Processo Funcional do servidor depois de
conferidas, datadas e assinadas:
1. Comprovante de habilitação ou qualificação para atuar na função a que concorre Diploma Registrado
ou Declaração de Conclusão de Curso ou Histórico Escolar e registro profissional quando for o caso.
2. Documento de identidade;
3. Comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais;
4. Comprovante de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
5. 01 foto 3x4
6. Certidão de nascimento ou casamento
7. Comprovante de endereço (CEMIG)
8. Certidão de nascimento de filho menor.
9. Comprovante de freqüência escolar de filho menor.
10. Cartão de vacina de filho menor de sete anos.

11.
12.
13.
14.

Carteira de reservista, para homem.
Carteira de Habilitação (motorista)
Atestado médico admissional (médico do trabalho).
Acúmulo de Cargo

Parágrafo Único: Nenhum candidato poderá ter exercício antes da apresentação da documentação relacionada
neste artigo.
Art. 29 - A autoridade responsável pela contratação deverá fornecer o formulário para preenchimento
obrigatório de declaração de acúmulo ou não de cargos e funções, no ato do preenchimento do contrato.
Parágrafo único: Na hipótese de acúmulo de cargos, funções e proventos, o contratado deverá oficiar à
Secretaria Municipal de Educação, no prazo máximo de cinco dias úteis.
Art. 30 - Os profissionais serão contratados para preencher as vagas de cada função tantos forem necessários
para atender as turmas existentes nas Unidades Educacionais.
Art. 31 – Após a divulgação da lista de classificação, o candidato terá 3 (três) dias para impugnar a sua
classificação, mediante pedido fundamentado e instruído com os documentos comprobatórios de suas alegações.
Art. 32 – Os casos omissos serão resolvidos pela secretária Municipal de Educação em conjunto com o Conselho
Municipal de Educação sob assessoria da Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Janaúba.
Art. 33 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Luzia Angélica de Fátima Aguiar Santos
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

ANEXO I
(Portaria SME nº 207, de 21 de novembro de 2017)

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, torna público que estarão abertas as
inscrições para candidatos à designação para exercício de função pública nas escolas municipais e para a
função na SME, de acordo com o seguinte cronograma:

Data/
Período
01/12/2017
a
10/12/2017
18/12/2017
19 a 21/12

Horário

Atividade

Às 12hs do dia 01/12
às 23hs59 do dia
10/12/2017
14hs

Inscrição de candidatos à designação para
atuares nas escolas e SME do município de
Janaúba
Divulgação da classificação dos candidatos
inscritos
Recurso

Até as 18h do dia
21/12

Local
Endereço eletrônico
www.janauba.mg.gov.br
Secretaria Municipal de Educação
www.janauba.mg.gov.br
Secretaria Municipal de Educação

ANEXO II
(Portaria SME nº 207, de 21 de novembro de 2017)

HABILITAÇÃO, ESCOLARIDADE e FORMAÇÃO ESPECIALIZADA exigidas para atuarem
escolas/CEMEIs da Rede Municipal de Ensino de Janaúba:
1. CARGO: Auxiliar de Classe:
- Curso mínimo em nível Médio completo; ou curso médio Magistério
2. CARGO:Auxiliar de Serviços Gerais:
- Ensino Fundamental incompleto
3. CARGO: ATB – Assistente Técnico de Educação Básica:
- Curso Técnico em nível médio ou Curso Normal em nível médio;
- Curso Básico em informática Microsoft Office Word e Excel (digitação, digitalização e impressão).
4. CARGO: Monitor de Ônibus Escolar
-Curso mínimo em nível Médio completo; ou curso médio Magistério
5. CARGO: Motorista de Ônibus Escolar
- Curso mínimo em nível fundamental completo
- Carteira de habilitação Nacional Categoria “D”
- Curso de Transporte escolar
6. CARGO: Supervisor Pedagógico
- Curso de Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar; ou
- Curso de Pedagogia regulamentado pela Portaria do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno –
CNE/CP nº 1, de 2006; ou
- Curso de Pedagogia ou licenciatura em qualquer área do conhecimento acrescido de curso de pós-graduação
em Supervisão Escolar ou em Coordenação Pedagógica ou em Gestão Escolar,estruturados em torno do eixo
“Organização do Trabalho Pedagógico”.
7. CARGO: Professor de Educação Básica – PEB I
- Para atuar como Regente de Turma nos anos Iniciais do Ensino Infantil e Fundamental I, Professor Eventual,
Professor para uso da Biblioteca:
CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO
Habilitação e Escolaridade
Comprovante

1º  Curso de pedagogia com habilitação para

2º

lecionar nos anos iniciais do Ensino fundamental
ou
 Curso de pedagogia cujo histórico escolar
comprove estudos de metodologias de ensino e
estrutura e funcionamento do ensino
fundamental ou
 Curso Normal Superior
 Curso Normal em Nível médio – Educação
infantil

Diploma registrado ou
declaração de conclusão
acompanhada de histórico
escolar

Diploma registrado ou
declaração de conclusão
acompanhada de histórico
escolar

Símbolo de vencimento

PEB I

PEB I

8. CARGO: Professor de Educação Básica – PEB II
-Para atuar nos anos Finais do Ensino Fundamental como Regente de aulas dos componentes curriculares da
Base Comum Nacional e da Parte Diversificada do Currículo, à exceção de Educação Física e Ensino
Religioso:

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO
Habilitação e Escolaridade
Comprovante
1º

2º

 Licenciatura plena de habilitação específica na
disciplina da designação ou,
 Licenciatura plena iniciada na vigência na
Portaria MEC nº 399, de 1989,com habilitação
específica na disciplina da designação ou,
 Curso superior (bacharelado ou tecnólogo),
acrescido de com curso de formação pedagógica
para graduados não licenciados, (realizado
estritamente nos termos da Portaria CNE/CEB,
nº 2 de 1997, ou do art.14 da Portaria CNE/CP,
nº 2, de 2015), com habilitação específica na
disciplina da designação ou,
 Registro “D” (Definitivo) ou registro “S”
(Suficiência) de habilitação para o ensino médio,
específica na disciplina da designação
 Licenciatura curta de habilitação específica na
disciplina da designação ou,
 Licenciatura plena iniciada na vigência na
Portaria MEC nº 399, de 1989, na qual conte
habilitação para anos finais no ensino
fundamental na disciplina da designação ou,
 Registro “D” (Definitivo) ou registro “S”
(Suficiência) de habilitação para o ensino médio,
específica na disciplina da designação

Símbolo de
vencimento

 Diploma registrado ou declaração de
conclusão acompanhada de histórico
escolar
 Certificado de curso de formação
pedagógica para graduados não
licenciados
 Registro “D” ou Registro “S”
PEB II

 Diploma registrado ou declaração de
conclusão acompanhada de histórico
escolar
 Registro “D” ou Registro “S”

PEB II

8-1: PEB II -para atuar como Regente de Aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA:

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO
Habilitação e Escolaridade

1º

2º

 Licenciatura plena em Educação Física ou,
 Curso Superior (bacharelado) em Educação
Física, acrescido de curso de formação
pedagógica para graduados não licenciados
(realizado estritamente nos termos da Portaria
CNE/CEB, nº 2 de 1997, ou do art.14 da Portaria
CNE/CP, nº 2, de 2015), com habilitação em
Educação Física
 Licenciatura Curta em Educação Física

Comprovante

Símbolo de
vencimento

 Diploma registrado ou declaração de
conclusão acompanhada de histórico
escolar
 Certificado de curso de formação
pedagógica para graduados não
licenciados

PEB II

 Diploma registrado ou declaração de
conclusão acompanhada de histórico
escolar

PEB II

8-2: PEB II - para atuar como Regente de Aulas de ENSINO RELIGIOSO:
CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO
Habilitação e Escolaridade
Comprovante
1º

 Licenciatura plena em Ensino Religioso,
Ciências da Religião ou educação religiosa ou
 Licenciatura Plena em qualquer área do
conhecimento, Cuja matrícula curricular inclua
conteúdo relativo a Ciências da religião,
metodologia e Filosofia do Ensino da religião ou
Educação religiosa, com carga horária mínima
de 500hs ou
 Licenciatura Plena em qualquer área do
conhecimento ou Curso superior (bacharelado ou
tecnólogo), com curso de formação pedagógica
para graduados não licenciados, (realizado
estritamente nos termos da Portaria CNE/CEB,
nº 2 de 1997, ou do art.14 da Portaria CNE/CP,
nº 2, de 2015), em qualquer área do
conhecimento, acrescido de pós-graduação
stricto Sensu, em nível de mestrado ou
doutorado, em Ensino religioso ou Ciências da
Religião, reconhecido e Recomendado pela
CAPES ou
 Licenciatura Plena em qualquer área do
conhecimento ou Curso superior (bacharelado ou
tecnólogo), com curso de formação pedagógica
para graduados não licenciados, (realizado
estritamente nos termos da Portaria CNE/CEB,
nº 2 de 1997, ou do art.14 da Portaria CNE/CP,
nº 2, de 2015), em qualquer área do
conhecimento, acrescido de pós-graduação Lato
Sensu, em Ensino religioso ou Ciências da
Religião, com carga horária mínima de 360 hs e
oferecido por Instituto de ensino superior,
credenciada nos termos da Lei federal nº 9394 de
1996 ou
 Licenciatura Plena em qualquer área do
conhecimento ou Curso superior (bacharelado ou
tecnólogo), com curso de formação pedagógica
para graduados não licenciados, (realizado
estritamente nos termos da Portaria CNE/CEB,
nº 2 de 1997, ou do art.14 da Portaria CNE/CP,
nº 2, de 2015), em qualquer área do
conhecimento, acrescido do curso de
metodologia e Filosofia do ensino religioso,
oferecido até 06/01/2005, data da publicação da
lei 15.434, de 20º5, por entidade ou instituição
credenciada e reconhecida pela SEE ou
 Registro “D” (Definitivo) ou registro “S”
(Suficiência) para ensino médio em qualquer
área do conhecimento, acrescido do curso de
metodologia e Filosofia do ensino religioso,
oferecido até 06/01/2005, data da publicação da
lei 15.434, de 20º5, por entidade ou instituição
credenciada e reconhecida pela SEE
 Licenciatura curta em qualquer área do
conhecimento, Cuja matrícula curricular inclua
conteúdo relativo a Ciências da religião,
metodologia e Filosofia do Ensino da religião ou
Educação religiosa, com carga horária mínima
de 500hs ou


Símbolo de
vencimento

 Diploma registrado ou declaração de
conclusão acompanhada de histórico
escolar
 Certificado de curso de pós-graduação
lato sensu
 Certificado do de curso de
Metodologia e filosofia do ensino
religioso
 Registro “D” ou Registro “S” e
Certificado do curso de Metodologia e
filosofia do ensino religioso

PEB II

 Diploma registrado ou declaração de
conclusão acompanhada de histórico
escolar do curso de Licenciatura curta

9. CARGO: Vigia
- Curso de Vigilância – mínimo de 40hs.
- Ensino Fundamental incompleto.
ANEXO III
(Portaria SME nº 207, de 21 de novembro de 2017)

 Carga horária, Descrição do cargo e nº de aulas exigidas para atuar nas escolas/CEMEIs da Rede
Municipal de Ensino de Janaúba:
Cargo
Auxiliar de Classe

Auxiliar de Serviços
Gerais

Auxiliar de secretaria
Escolar

Monitor de Ônibus

Motorista de Ônibus
Escolar

PEB I

Descrição do cargo – Função
Auxiliar a Classe do CEMEI em regime de cooperação técnica e
pedagógica com monitores, professores e pais; responsabilizar-se pela
guarda e assistência à criança em suas necessidades diárias; cuidar da
higiene; auxiliar na limpeza e cocção da alimentação a ser servida para
as crianças; auxiliar no desenvolvimento de atividades lúdicas e
pedagógicas; participar de reuniões e cursos; executar outras tarefas
compatíveis com a natureza do cargo.
Executar serviços de limpeza em geral, nas dependências e instalações
dos próprios e escolas municipais; realizar trabalhos na copa e cozinha,
preparando e servindo o café, recolhendo, lavando e guardando os
utensílios; executar trabalhos de limpeza; efetuar carga e descarga de
material e mercadorias, deslocando-os aos locais estabelecidos,
utilizando-se de esforço físico para a remoção do objeto; efetuar os
serviços de plantio, poda, coleta de mudas e conservação de parques e
jardins; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.
Atender ao público, interno e externo, prestando informações simples,
recebendo correspondências e efetuando encaminhamentos; atender às
chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados; datilografar e/ou
digitar textos, documentos, tabelas e outros originais, bem como
conferir originais; arquivar processos, publicações e documentos
diversos de interesse da educação; receber, conferir e registrar a
tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das normas
referentes a protocolo; atender ao público em geral, prestando
informações pertinentes à educação e aos trabalhos desenvolvidos na
sua unidade de trabalho; encaminhar pessoas a outras unidades
administrativas; realizar escrituração escolar; executar outras tarefas
compatíveis com a natureza do cargo.
Recepcionar os alunos, colocando-os em fila na entrada e saída do
ônibus escolar; zelar pela guarda e integridade dos alunos dentro do
ônibus; acompanhar os alunos do ônibus até a porta das escolas;
encaminhar os casos de indisciplina que requerem maior atenção;
efetuar cadastro dos alunos; executar outras tarefas compatíveis com a
natureza do cargo.
Conduzir veículos de passageiros e cargas; transportar pessoas e
mercadorias; manter veículo em condições de conservação e
funcionamento; providenciar conserto, abastecimento, lubrificação,
limpeza e troca de peças; preencher formulário de quilometragem dos
veículos da frota municipal; realizar viagens; carregar e descarregar
mercadorias; atender as normas de segurança e higiene do trabalho;
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo
Ministrar aulas nas unidades escolares de Educação Básica I de
Educação Infantil a 4ª série do Ensino Fundamental; promover o
processo de ensino/aprendizagem; planejar aulas e desenvolver
coletivamente atividades e projetos pedagógicos; participar da avaliação
do rendimento escolar; participar de reuniões pedagógicas de colegiado;
promover a participação dos pais e responsáveis pelos alunos no
processo de avaliação do ensino/aprendizagem; participar de cursos de
atualização e/ou aperfeiçoamento; participar de atividades escolares que
envolvam a comunidade; cuidar, preparar e selecionar material didático

Horas Semanais
30hs

40hs

30hs

40hs

40hs

30hs

PEB II

Pedagogo

Vigia

pedagógico; escriturar livros de classes e boletins; executar outras
tarefas compatíveis com a natureza do cargo.
Ministrar aulas de Educação Básica II, de 6ª a 9ª série do Ensino
Fundamental; estudar o programa do curso; analisar o conteúdo do
mesmo e planejar as aulas; elaborar o plano de aula, selecionar os
temas do programa e determinar a metodologia; selecionar e preparar o
material didático; ministrar as aulas; aplicar exercícios e práticas
complementares induzindo os alunos à fixação dos conhecimentos
adquiridos; elaborar e aplicar provas e outros exercícios usuais de
avaliação; registrar a matéria lecionada e os trabalhos efetivados; fazer
anotações no livro de freqüência; executar outras tarefas compatíveis
com a natureza do cargo. (17 aulas semanais)
Coordenar e implementar, juntamente com os professores, o Projeto
Pedagógico da Educação; assessorar os professores na escolha e
utilização dos procedimentos e recursos didáticos mais adequados ao
alcance dos objetivos curriculares; promover o desenvolvimento
curricular, redefinindo, conforme as necessidades, os métodos e
materiais de ensino; participar da elaboração do calendário escolar;
participar, com o corpo docente, do processo de avaliação externa e de
análise de seus resultados; coordenar o programa de capacitação do
pessoal da Educação; executar outras tarefas compatíveis com a
natureza do cargo.
Executar atividades relativas à segurança de prédios públicos
municipais; executar serviços de ronda diurna e noturna nas
dependências dos prédios públicos municipais e áreas adjacentes, bem
como em praças, rodoviária, postos de saúde e escolas; controlar a
entrada e saída de veículos, pessoas e volumes em repartições
municipais durante o expediente de trabalho; zelar pelo patrimônio,
colaborar para sua manutenção e perfeito uso; atender às normas de
segurança do trabalho; executar outras tarefas compatíveis com a
natureza do cargo.

24hs

30hs

40hs

