
               
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER - SC 
PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2016 

 
SEGUNDA RETIFICAÇÃO 

 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER, Estado de Santa Catarina, por 
meio do INSTITUTO EXCELÊNCIA LTDA - ME, na forma prevista no artigo 37, 
inciso IX, da Constituição Federal e regido de acordo com as Leis Municipais 
pertinentes, RESOLVE fazer a Segunda Retificação do Edital do Processo Seletivo nº 
001/2016 de Lauro Muller-SC, conforme segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lauro Muller, 06 de dezembro de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão do Processo Seletivo 
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I) ONDE SE LÊ: 
 
 

ANEXO I 
 
Cargo/Emprego, Requisitos Mínimos Exigidos, Carga Horária Semanal, Tipo de Prova e 
Período. 
 

 
Cargo Habilitação Carga 

Horária 
Tipo de 
Prova 

Período 

 
 
 
 
 
Professor de 
Pedagogia 
Educação Infantil 
(Creches/Pré-
Escola) 

Habilitado – Diploma e Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso Superior de 
Licenciatura Plena Pedagogia de Educação 
Infantil. 
Remuneração: R$ 1.918,28+ 20% 
Regência. 
 
Não Habilitado – Certidão de frequência a 
partir da 4ª fase em Curso de Graduação em 
Licenciatura Plena em Pedagogia – 
Educação Infantil. 
Remuneração: R$ 1.576,21 + 20% 
Regência. 

 
 
 
 
 
Até 40h 

 
 
 
 
 

Objetiva  

 
 
 
 
 

MANHÃ 

 
 
 
Auxiliar de 
Educação Infantil 

Habilitado - Diploma e Histórico Escolar de 
Nível Médio do Curso de Magistério. 
Remuneração: R$ 1.278,88 
 
Não Habilitado – Cursando o Ensino Médio 
do Curso de Magistério na 4ª Série  
Remuneração: R$ 1.278,88 

 
 
 
Até 40h 
 

 
 
 

Objetiva 

 
 
 

MANHÃ 

 
 
 
Auxiliar de 
Ensino 
Fundamental 

Habilitado - Diploma e Histórico Escolar de 
Nível Médio do Curso de Magistério. 
Remuneração: R$ 1.278,88 
 
Não Habilitado – Cursando o Ensino Médio 
do Curso de Magistério na 4ª Série ou 
Certidão de frequência a partir da 4ª fase em 
Curso de Graduação Pedagogia 
Remuneração: R$ 1.278,88 

 
 
 
Até 40h 

 
 
 

Objetiva 

 
 
 

MANHÃ 

 
 
 
 
 
Professor de 
Pedagogia 
Ensino 
Fundamental 
Anos Iniciais (1º 
ao 5º Ano) 

Habilitado – Diploma e Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso Superior de 
Licenciatura Plena de Pedagogia em Anos 
Iniciais. 
Remuneração: R$ 1.918,28 + 20% 
regência. 
 
Não Habilitado – Certidão de frequência a 
partir da 4ª fase em Curso de Graduação em 
Licenciatura Plena em Pedagogia – Anos 
Iniciais. 
Remuneração: RS 1.576,21 + 20 % 
regência. 

 
 
 
 
Até 40h 

 
 
 
 

Objetiva  

 
 
 
 

TARDE 

 
 
 

Habilitado – Diploma e Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso Superior de 
Licenciatura Plena em Letras – Português. 
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Professor Ensino 
Fundamental 
Português (6º ao 
9º Ano) 

Remuneração: R$ 1.918,28 + 20% 
regência. 
 
Não Habilitado – Certidão de frequência a 
partir da 4ª fase em Curso de Graduação em 
Licenciatura, Letras – Português. 
Remuneração: R$ 1.576,21 + 20% 
regência. 

 
Até 40h 

 
Objetiva  

 
MANHÃ 

 
 
 
 
 
Professor Ensino 
Fundamental 
Ciências (6º ao 9º 
Ano) 

Habilitado – Diploma e Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso Superior de 
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. 
Remuneração: R$ 1.918,28 + 20% 
regência. 
 
Não Habilitado – Certidão de frequência a 
partir da 4ª fase em Curso Superior de 
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. 
Remuneração: R$ 1.576,21 + 20% 
regência. 

 
 
 
 
 
Até 40h 

 
 
 
 
 

Objetiva  

 
 
 
 
 

MANHÃ 

 
 
 
 
 
Professor Ensino 
Fundamental 
Matemática (6º 
ao 9º Ano) 

Habilitado – Diploma e Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso Superior de 
Licenciatura Plena em Matemática. 
Remuneração: R$ 1.918,28 + 20% 
regência. 
 
Não Habilitado – Certidão de frequência a 
partir da 4ª fase em Curso Superior de 
Licenciatura Plena - Matemática. 
Remuneração: R$ 1.576,21 + 20% 
regência. 

 
 
 
 
 
Até 40h 

 
 
 
 
 

Objetiva  

 
 
 
 
 

MANHÃ 

 
 
 
 
 
Professor Ensino 
Fundamental 
História (6º ao 9º 
Ano) 

Habilitado – Diploma e Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso Superior de 
Licenciatura Plena em História. 
Remuneração: R$ 1.918,28 + 20% 
regência. 
 
Não Habilitado – Certidão de frequência a 
partir da 4ª fase em Curso Superior de 
Licenciatura Plena - História. 
Remuneração: R$ 1.576,21 + 20% 
regência. 

 
 
 
 
 
Até 40h 

 
 
 
 
 

Objetiva 

 
 
 
 
 

MANHÃ 

 
 
 
 
 
Professor Ensino 
Fundamental 
Geografia (6º ao 
9º Ano) 

Habilitado – Diploma e Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso Superior de 
Licenciatura Plena em Geografia. 
Remuneração: R$ 1.918,28 + 20% 
regência. 
 
Não Habilitado – Certidão de frequência a 
partir da 4ª fase em Curso Superior de 
Licenciatura Plena - Geografia. 
Remuneração: R$ 1.576,21 + 20% 
regência. 

 
 
 
 
 
Até 40h 

 
 
 
 
 

Objetiva  

 
 
 
 
 

MANHÃ 

 
 
 
 
 

Habilitado – Diploma e Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso Superior de 
Licenciatura Plena em Letras - Inglês. 
Remuneração: R$ 1.918,28 + 20% 
regência. 
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Professor Ensino 
Fundamental 
Inglês (1º ao 9º 
Ano) 

 
Não Habilitado – Certidão de frequência a 
partir da 4ª fase em Curso Superior de 
Licenciatura Plena Letras - Inglês. 
Remuneração: R$ 1.576,21 + 20% 
regência. 

Até 40h Objetiva  MANHÃ 

 
 
 
 
 
Professor Ensino 
Fundamental 
Artes (Infantil ao 
9º Ano) 

Habilitado – Diploma e Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso Superior de 
Licenciatura Plena em Artes. 
Remuneração: R$ 1.918,28 + 20% 
regência. 
 
Não Habilitado – Certidão de frequência a 
partir da 4ª fase em Curso Superior de 
Licenciatura Plena Letras - Artes. 
Remuneração: R$ 1.576,21 + 20% 
regência. 

 
 
 
 
 
Até 40h 

 
 
 
 
 

Objetiva  

 
 
 
 
 

MANHÃ 

 
 
 
 
Professor Ensino 
Fundamental 
Educação Física 
(Infantil ao 9º 
Ano) 

Habilitado – Diploma e Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso Superior de 
Licenciatura Plena em Educação Física. 
Remuneração: R$ 1.918,28 + 20% 
regência. 
 
Não Habilitado – Certidão de frequência a 
partir da 4ª fase em Curso Superior de 
Licenciatura Plena – Educação Física. 
Remuneração: R$ 1.576,21 + 20% 
regência. 

 
 
 
 
 
Até 40h 

 
 
 
 
 

Objetiva  

 
 
 
 
 

MANHÃ 

 
Auxiliar 
Administrativo 

Diploma e Histórico Escolar de Conclusão de 
Curso de Ensino Médio e 100 horas de 
Curso de Informática. 
Remuneração: R$ 1.760,00* 

 
Até 40h 

 
Objetiva  

 
MANHÃ 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

Conclusão do Nível Fundamental. 
Remuneração: R$ 880,00 

Até 40h Objetiva  MANHÃ 

 
 
 
II) LEIA – SE: 
 
 

ANEXO I 
 
Cargo/Emprego, Requisitos Mínimos Exigidos, Carga Horária Semanal, Tipo de Prova e 
Período. 
 

 
Cargo Habilitação Carga Horária Tipo de 

Prova 
Período 

Professor de 
Pedagogia 
Educação Infantil 
(Creches/Pré-
Escola) 

Habilitado – Diploma e 
Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso 
Superior de Licenciatura 
Plena Pedagogia de 
Educação Infantil. 
Remuneração: R$ 
1.918,28+ 20% Regência. 

 
 
 
Até 40h 

 
 
 

Objetiva  

 
 
 

MANHÃ 
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Professor de 
Pedagogia 
Educação Infantil 
(Creches/Pré-
Escola) 

Não Habilitado – Certidão 
de frequência a partir da 4ª 
fase em Curso de 
Graduação em Licenciatura 
Plena em Pedagogia – 
Educação Infantil. 
Remuneração: R$ 1.576,21 
+ 20% Regência. 

 
 
Até 40h 

 
 

Objetiva  

 
 

MANHÃ 

Auxiliar de 
Educação Infantil 

Habilitado - Diploma e 
Histórico Escolar de Nível 
Médio do Curso de 
Magistério. 
Remuneração: R$ 1.278,88 

 
 
 
Até 40h 
 

 
 
 

Objetiva 

 
 
 

MANHÃ 

Auxiliar de 
Educação Infantil 

Não Habilitado – Cursando 
o Ensino Médio do Curso de 
Magistério na 4ª Série  
Remuneração: R$ 1.278,88 

 
 
Até 40h 
 

 
 

 Objetiva 

 
 

MANHÃ 

Auxiliar de 
Ensino 
Fundamental 

Habilitado - Diploma e 
Histórico Escolar de Nível 
Médio do Curso de 
Magistério. 
Remuneração: R$ 1.760,00 

 
 
 
Até 40h 

 
 
 

Objetiva 

 
 
 

MANHÃ 

Auxiliar de 
Ensino 
Fundamental 

Não Habilitado – Cursando 
o Ensino Médio do Curso de 
Magistério na 4ª Série ou 
Certidão de frequência a 
partir da 4ª fase em Curso 
de Graduação Pedagogia 
Remuneração: R$ 1.760,00 

 
 
 
Até 40h 

 
 
 

Objetiva 

 
 
 

MANHÃ 

Professor de 
Pedagogia 
Ensino 
Fundamental 
Anos Iniciais (1º 
ao 5º Ano) 

Habilitado – Diploma e 
Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso 
Superior de Licenciatura 
Plena de Pedagogia em 
Anos Iniciais. 
Remuneração: R$ 1.918,28 
+ 20% regência. 

 
 
 
 
Até 40h 

 
 
 
 

Objetiva  

 
 
 
 

TARDE 

Professor de 
Pedagogia 
Ensino 
Fundamental 
Anos Iniciais (1º 
ao 5º Ano) 

Não Habilitado – Certidão 
de frequência a partir da 4ª 
fase em Curso de 
Graduação em Licenciatura 
Plena em Pedagogia – Anos 
Iniciais. 
Remuneração: RS 1.576,21 
+ 20 % regência. 

 
 
 
 
Até 40h 

 
 
 
 

Objetiva  

 
 
 
 

TARDE 

Professor Ensino 
Fundamental 
Português (6º ao 
9º Ano) 

Habilitado – Diploma e 
Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso 
Superior de Licenciatura 
Plena em Letras – 
Português. 
Remuneração: R$ 1.918,28 
+ 20% regência. 

 
 
 
 
Até 40h 

 
 
 
 

Objetiva  

 
 
 
 

MANHÃ 

Professor Ensino 
Fundamental 
Português (6º ao 
9º Ano) 

Não Habilitado – Certidão 
de frequência a partir da 4ª 
fase em Curso de 
Graduação em Licenciatura, 

 
 
Até 40h 

 
 

Objetiva  

 
 

MANHÃ 
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Letras – Português. 
Remuneração: R$ 1.576,21 
+ 20% regência. 

Professor Ensino 
Fundamental 
Ciências (6º ao 9º 
Ano) 

Habilitado – Diploma e 
Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso 
Superior de Licenciatura 
Plena em Ciências 
Biológicas. 
Remuneração: R$ 1.918,28 
+ 20% regência. 

 
 
 
 
 
Até 40h 

 
 
 
 
 

Objetiva  

 
 
 
 
 

MANHÃ 

Professor Ensino 
Fundamental 
Ciências (6º ao 9º 
Ano) 

Não Habilitado – Certidão 
de frequência a partir da 4ª 
fase em Curso Superior de 
Licenciatura Plena em 
Ciências Biológicas. 
Remuneração: R$ 1.576,21 
+ 20% regência. 

 
 
 
Até 40h 

 
 
 

Objetiva  

 
 
 

MANHÃ 

Professor Ensino 
Fundamental 
Matemática (6º 
ao 9º Ano) 

Habilitado – Diploma e 
Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso 
Superior de Licenciatura 
Plena em Matemática. 
Remuneração: R$ 1.918,28 
+ 20% regência. 

 
 
 
Até 40h 

 
 
 

Objetiva  

 
 
 

MANHÃ 

Professor Ensino 
Fundamental 
Matemática (6º 
ao 9º Ano) 

Não Habilitado – Certidão 
de frequência a partir da 4ª 
fase em Curso Superior de 
Licenciatura Plena - 
Matemática. 
Remuneração: R$ 1.576,21 
+ 20% regência. 

 
 
 
Até 40h 

 
 
 

Objetiva  

 
 
 

MANHÃ 

Professor Ensino 
Fundamental 
História (6º ao 9º 
Ano) 

Habilitado – Diploma e 
Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso 
Superior de Licenciatura 
Plena em História. 
Remuneração: R$ 1.918,28 
+ 20% regência. 

 
 
 
Até 40h 

 
 
 

Objetiva 

 
 
 

MANHÃ 

Professor Ensino 
Fundamental 
História (6º ao 9º 
Ano) 

Não Habilitado – Certidão 
de frequência a partir da 4ª 
fase em Curso Superior de 
Licenciatura Plena - História. 
Remuneração: R$ 1.576,21 
+ 20% regência. 

 
 
Até 40h 

 
 

Objetiva 

 
 

MANHÃ 

Professor Ensino 
Fundamental 
Geografia (6º ao 
9º Ano) 

Habilitado – Diploma e 
Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso 
Superior de Licenciatura 
Plena em Geografia. 
Remuneração: R$ 1.918,28 
+ 20% regência. 

 
 
 
Até 40h 

 
 
 

Objetiva  

 
 
 

MANHÃ 

Professor Ensino 
Fundamental 
Geografia (6º ao 
9º Ano) 

Não Habilitado – Certidão 
de frequência a partir da 4ª 
fase em Curso Superior de 
Licenciatura Plena - 
Geografia. 

 
 
Até 40h 

 
 

Objetiva  

 
 

MANHÃ 
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Remuneração: R$ 1.576,21 
+ 20% regência. 

Professor Ensino 
Fundamental 
Inglês (1º ao 9º 
Ano) 

Habilitado – Diploma e 
Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso 
Superior de Licenciatura 
Plena em Letras - Inglês. 
Remuneração: R$ 1.918,28 
+ 20% regência. 

 
 
 
Até 40h 

 
 
 

Objetiva  

 
 
 

MANHÃ 

Professor Ensino 
Fundamental 
Inglês (1º ao 9º 
Ano) 

Não Habilitado – Certidão 
de frequência a partir da 4ª 
fase em Curso Superior de 
Licenciatura Plena Letras - 
Inglês. 
Remuneração: R$ 1.576,21 
+ 20% regência. 

 
 
 
Até 40h 

 
 
 

Objetiva  

 
 
 

MANHÃ 

Professor Ensino 
Fundamental 
Artes (Infantil ao 
9º Ano) 

Habilitado – Diploma e 
Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso 
Superior de Licenciatura 
Plena em Artes. 
Remuneração: R$ 1.918,28 
+ 20% regência. 

 
 
 
Até 40h 

 
 
 

Objetiva  

 
 
 

MANHÃ 

Professor Ensino 
Fundamental 
Artes (Infantil ao 
9º Ano) 

Não Habilitado – Certidão 
de frequência a partir da 4ª 
fase em Curso Superior de 
Licenciatura Plena Letras - 
Artes. 
Remuneração: R$ 1.576,21 
+ 20% regência. 

 
 
 
Até 40h 

 
 
 

Objetiva  

 
 
 

MANHÃ 

Professor Ensino 
Fundamental 
Educação Física 
(Infantil ao 9º 
Ano) 

Habilitado – Diploma e 
Histórico Escolar de 
Conclusão de Curso 
Superior de Licenciatura 
Plena em Educação Física. 
Remuneração: R$ 1.918,28 
+ 20% regência. 

 
 
 
Até 40h 

 
 
 

Objetiva  

 
 
 

MANHÃ 

Professor Ensino 
Fundamental 
Educação Física 
(Infantil ao 9º 
Ano) 

Não Habilitado – Certidão 
de frequência a partir da 4ª 
fase em Curso Superior de 
Licenciatura Plena – 
Educação Física. 
Remuneração: R$ 1.576,21 
+ 20% regência. 

 
 
 
Até 40h 

 
 
 

Objetiva  

 
 
 

MANHÃ 

Auxiliar 
Administrativo 

Diploma e Histórico Escolar 
de Conclusão de Curso de 
Ensino Médio e 100 horas 
de Curso de Informática. 
Remuneração: R$ 1.278,00 

 
Até 40h 

 
Objetiva  

 
MANHÃ 

Serviços Gerais 
(Servente e 
Cozinheira) 

Conclusão do Nível 
Fundamental. 
Remuneração: R$ 880,00 

Até 40h Objetiva  MANHÃ 
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III) ONDE SE LÊ: 
 

ANEXO II – ATRIBUÍÇÕES DO EMPREGO 
 
Professor de Pedagogia Educação Infantil (Creche/Pré-Escola) 
 
Descrição Sumária: 
 

 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
 

 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 

 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 

 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 

 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Auxiliar de Educação Infantil  
 
Descrição Sumária: 
 

 Auxiliar os docentes em creches e jardins, no tocante ao atendimento as crianças. 
 

Descrição Detalhada: 
 
Executar trabalhos de auxílio aos docentes do Ensino de Educação Infantil no tocante a: 
 

 Recepcionar as crianças na entrada e saída do horário escolar. 

 Realizar tarefas de banho e higiene das crianças. 

 Fornecer alimentação das crianças nos horários determinados. 

 Manter vigilância permanente das crianças no tocante a saúde e alimentação. 

 Zelar pela higiene e conservação da sala, objetos e materiais pertencentes às crianças. 

 Auxiliar na recreação e atividade de coordenação psicomotora das crianças. 

 Executar toda e qualquer tarefa compatíveis com o seu cargo, bem como aquelas que 
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lhe forem atribuídas pela Secretária Municipal de Educação. 
 
Auxiliar de Ensino Fundamental 
 

 Normatizar a função de professor auxiliar de classe dos Anos Iniciais nas escolas de 
rede municipal de ensino. 

 Auxiliar nas classes que possuem alunos com deficiência e/ou necessitem de um 
professor auxiliar de classe pra melhor atender aos alunos. 

 Ajudar o professor titular no atendimento de todos os alunos e não somente àqueles 
que possuem deficiência. 

 Ajudar em todas as atividades pedagógicas o professor titular da classe, bem como 
participar de todas as atividades propostas pela unidade escolar, cumprindo todas as 
atividades pertinentes à função. 

 
Professor de Pedagogia Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º Ano) 
 
Descrição Sumária: 
 

 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
 

 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 

 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 

 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 

 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Professor Ensino Fundamental Português (6º ao 9º Ano) 
 
Descrição Sumária: 
 

 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
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 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 

 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 

 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 

 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Professor Ensino Fundamental Ciências (6º ao 9° Ano) 
 
Descrição Sumária: 
 

 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
 

 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 

 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 

 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 
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 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Professor Ensino Fundamental Matemática (6º ao 9º Ano) 
 
Descrição Sumária: 
 

 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
 

 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 

 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 

 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 

 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Professor Ensino Fundamental História (6º ao 9° Ano) 
 
Descrição Sumária: 
 

 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
 

 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 
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 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 

 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 

 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 

 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Professor Ensino Fundamental Geografia (6º ao 9º Ano) 
 
Descrição Sumária: 
 

 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
 

 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 

 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 

 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 

 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Professor Ensino Fundamental Inglês (1º ao 9º Ano) 
 
Descrição Sumária: 
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 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
 

 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 

 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 

 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 

 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Professor de Ensino Fundamental Artes ( Infantil ao 9º Ano) 
 
Descrição Sumária: 
 

 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
 

 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 
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 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 

 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 

 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Professor Ensino Fundamental Educação Física (Infantil ao 9º Ano) 
 
Descrição Sumária: 
 

 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
 

 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 

 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 

 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 

 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Auxiliar Administrativo 
 
Descrição Detalhada: 
 

 Coordenar e executar trabalhos relacionados com a organização e atualização de 
arquivos e fichários. 

 Organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo escolar e o registro de 
assentamentos dos alunos. 

 Organizar e manter atualizada a coletânea de leis, regulamentos, diretrizes, ordens de 
serviços, circulares, resoluções e demais documentos. 

 Redigir, revisar, organizar, digitar expediente a ser submetido ao diretor da unidade 
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escolar. 

 Elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às autoridades superiores. 

 Coordenar e supervisionar as atividades referentes à matrícula, transferência, 
adaptação e conclusão de curso. 

 Comunicar ao diretor da unidade escolar toda irregularidade que venha a ocorrer no 
órgão. 

 Auxiliar na aquisição e suprimento de material permanente e de consumo. 

 Coordenar, controlar e executar o cadastramento dos bens de caráter permanente da 
unidade escolar. 

 Executar trabalhos referentes a registro e controle de serviços contábeis e estatísticos. 

 Expedir registros, históricos escolares e outros documentos, sob orientação do diretor 
da unidade escolar. 

 Prestar auxílio no desenvolvimento de atividades relativas à assistência técnica aos 
segmentos envolvidos diretamente com o processo ensino-aprendizagem. 

 Colaborar, no que for da sua área de atuação, na execução de programas e projetos 
educacionais. 

 Atuar, nas atividades relacionadas à disciplina, no âmbito da unidade escolar. 

 Colaborar com os professores, promovendo atividades para o bom relacionamento do 
alunos com todos os segmentos da unidade escolar. 

 Promover a sociabilidade entre alunos, professores e direção da unidade escolar. 

 Manter contatos constantes com alunos e professores no que diz respeito à integração 
dos mesmos nos grêmios, associações, etc. 

 Atuar no controle da frequência dos alunos e professores. 

 Auxiliar a direção da unidade escolar no que se refere às atividades de administração 
de pessoal: controle de férias, distribuição de folha de pagamento e instrução de 
processos relativos à solicitações de benefícios, etc. 

 Auxiliar no controle de estoques, classificando, codificando e controlando o material 
permanente de consumo. 

 Auxiliar na área de coleta e processamento de dados utilizando sistemas manuais e 
mecanizados. 

 Coletar, registrar e transmitir dados relativos as atividades da unidade escolar. 

 Atuar, em qualquer caso, nas tarefas administrativas compatíveis com sua área de 
atuação e mediantes as necessidades da escola. 

 Aplicar as técnicas administrativas de formação no âmbito da unidade escolar, quando 
for o caso. 

 Executar eventualmente outras tarefas correlatas. 
 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Descrição Sumária: 
 

 Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; ajudar na remoção e arrumação de 
móveis e utensílios; 

 Fazer serviços de faxina em geral; 

 Remover o pó dos móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; 

 Limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; 

 Limpar e arrumar banheiros e toaletes; 

 Lavar e encerar assoalhos; 

 Executar a limpeza do Plenário, antes e após reuniões; 

 Coletar lixo dos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; 

 Lavar vidros, espelhos e persianas; 

 Varrer pátios; 

 Fazer merenda escolar, café, chás e servi-los aos alunos; 

 Fechar portas, janelas e vidros de acesso; 

 Executar outras tarefas afins. 
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IV) LEIA – SE: 
 

ANEXO II – ATRIBUÍÇÕES DO EMPREGO 
 
Professor de Pedagogia Educação Infantil (Creche/Pré-Escola) 
 
Descrição Sumária: 
 

 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
 

 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 

 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 

 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 

 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Auxiliar de Educação Infantil  
 
Descrição Sumária: 
 

 Auxiliar os docentes em creches e jardins, no tocante ao atendimento as crianças. 
 

Descrição Detalhada: 
 
Executar trabalhos de auxílio aos docentes do Ensino de Educação Infantil no tocante a: 
 

 Recepcionar as crianças na entrada e saída do horário escolar. 

 Realizar tarefas de banho e higiene das crianças. 

 Fornecer alimentação das crianças nos horários determinados. 

 Manter vigilância permanente das crianças no tocante a saúde e alimentação. 

 Zelar pela higiene e conservação da sala, objetos e materiais pertencentes às crianças. 
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 Auxiliar na recreação e atividade de coordenação psicomotora das crianças. 

 Executar toda e qualquer tarefa compatíveis com o seu cargo, bem como aquelas que 
lhe forem atribuídas pela Secretária Municipal de Educação. 

 
Auxiliar de Ensino Fundamental 
 

 Normatizar a função de professor auxiliar de classe dos Anos Iniciais nas escolas de 
rede municipal de ensino. 

 Auxiliar nas classes que possuem alunos com deficiência e/ou necessitem de um 
professor auxiliar de classe pra melhor atender aos alunos. 

 Ajudar o professor titular no atendimento de todos os alunos e não somente àqueles 
que possuem deficiência. 

 Ajudar em todas as atividades pedagógicas o professor titular da classe, bem como 
participar de todas as atividades propostas pela unidade escolar, cumprindo todas as 
atividades pertinentes à função. 

 
Professor de Pedagogia Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º Ano) 
 
Descrição Sumária: 
 

 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
 

 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 

 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 

 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 

 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Professor Ensino Fundamental Português (6º ao 9º Ano) 
 
Descrição Sumária: 
 

 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
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Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
 

 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 

 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 

 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 

 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Professor Ensino Fundamental Ciências (6º ao 9° Ano) 
 
Descrição Sumária: 
 

 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
 

 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 

 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 
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 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 

 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Professor Ensino Fundamental Matemática (6º ao 9º Ano) 
 
Descrição Sumária: 
 

 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
 

 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 

 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 

 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 

 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Professor Ensino Fundamental História (6º ao 9° Ano) 
 
Descrição Sumária: 
 

 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
 

 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
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as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 

 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 

 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 

 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Professor Ensino Fundamental Geografia (6º ao 9º Ano) 
 
Descrição Sumária: 
 

 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
 

 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 

 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 

 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 

 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
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Professor Ensino Fundamental Inglês (1º ao 9º Ano) 
 
Descrição Sumária: 
 

 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
 

 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 

 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 

 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 

 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Professor de Ensino Fundamental Artes ( Infantil ao 9º Ano) 
 
Descrição Sumária: 
 

 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
 

 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 
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 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 

 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 

 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 

 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Professor Ensino Fundamental Educação Física (Infantil ao 9º Ano) 
 
Descrição Sumária: 
 

 Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil. 
 

Descrição Detalhada: 
 

 Participar da elaboração do Regime Escolar e proposta Pedagógica da escola; 

 Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; 

 Participar do processo de planejamento das atividades da escola; 

 Elaborar programas, planos de curso, atendendo o avanço da tecnologia educacional e 
as diretrizes do ensino; 

 Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular de escola; 

 Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 

 Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos; 

 Estabelecer formas alternativas de recuperação para alunos que apresentarem menor 
rendimento; 

 Atualizar-se em sua área de conhecimento; 

 Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional; 

 Zelar pela aprendizagem do aluno; 

 Mantar-se atualizado sobre legislação de ensino; 

 Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais e conselho de classe; 

 Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 

 Seguir as diretrizes do ensino, emanados do Órgão Superior Competente; 

 Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; 

 Zelar pela disciplina e pelo material docente; 

 Executar, outras atividades afins e compatíveis com o cargo. 
 
Auxiliar Administrativo 
 
Descrição Detalhada: 
 

 Coordenar e executar trabalhos relacionados com a organização e atualização de 
arquivos e fichários. 

 Organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo escolar e o registro de 
assentamentos dos alunos. 
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 Organizar e manter atualizada a coletânea de leis, regulamentos, diretrizes, ordens de 
serviços, circulares, resoluções e demais documentos. 

 Redigir, revisar, organizar, digitar expediente a ser submetido ao diretor da unidade 
escolar. 

 Elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às autoridades superiores. 

 Coordenar e supervisionar as atividades referentes à matrícula, transferência, 
adaptação e conclusão de curso. 

 Comunicar ao diretor da unidade escolar toda irregularidade que venha a ocorrer no 
órgão. 

 Auxiliar na aquisição e suprimento de material permanente e de consumo. 

 Coordenar, controlar e executar o cadastramento dos bens de caráter permanente da 
unidade escolar. 

 Executar trabalhos referentes a registro e controle de serviços contábeis e estatísticos. 

 Expedir registros, históricos escolares e outros documentos, sob orientação do diretor 
da unidade escolar. 

 Prestar auxílio no desenvolvimento de atividades relativas à assistência técnica aos 
segmentos envolvidos diretamente com o processo ensino-aprendizagem. 

 Colaborar, no que for da sua área de atuação, na execução de programas e projetos 
educacionais. 

 Atuar, nas atividades relacionadas à disciplina, no âmbito da unidade escolar. 

 Colaborar com os professores, promovendo atividades para o bom relacionamento do 
alunos com todos os segmentos da unidade escolar. 

 Promover a sociabilidade entre alunos, professores e direção da unidade escolar. 

 Manter contatos constantes com alunos e professores no que diz respeito à integração 
dos mesmos nos grêmios, associações, etc. 

 Atuar no controle da frequência dos alunos e professores. 

 Auxiliar a direção da unidade escolar no que se refere às atividades de administração 
de pessoal: controle de férias, distribuição de folha de pagamento e instrução de 
processos relativos à solicitações de benefícios, etc. 

 Auxiliar no controle de estoques, classificando, codificando e controlando o material 
permanente de consumo. 

 Auxiliar na área de coleta e processamento de dados utilizando sistemas manuais e 
mecanizados. 

 Coletar, registrar e transmitir dados relativos as atividades da unidade escolar. 

 Atuar, em qualquer caso, nas tarefas administrativas compatíveis com sua área de 
atuação e mediantes as necessidades da escola. 

 Aplicar as técnicas administrativas de formação no âmbito da unidade escolar, quando 
for o caso. 

 Executar eventualmente outras tarefas correlatas. 
 

Serviços Gerais (Servente e Cozinheira) 

Descrição Sumária: Servente 
 

 Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; ajudar na remoção e 
arrumação de móveis e utensílios; 

 Fazer serviços de faxina em geral; 

 Remover o pó dos móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; 

 Limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; 

 Limpar e arrumar banheiros e toaletes; 

 Lavar e encerar assoalhos; 

 Executar a limpeza do Plenário, antes e após reuniões; 

 Coletar lixo dos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; 

 Lavar vidros, espelhos e persianas; 

 Varrer pátios; 
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 Fazer merenda escolar, café, chás e servi-los aos alunos; 

 Fechar portas, janelas e vidros de acesso; 

 Executar outras tarefas afins. 
 
Descrição Sumária: Cozinheira 
 

 Solicitar os gêneros alimentícios necessários para o preparo das refeições; 

 Preparar as refeições, de acordo com o cardápio estabelecido; 

 Disponibilizar as refeições nos locais e horários estabelecidos; 

 Manter a higiene pessoal ao manusear alimentos e bebidas; 

 Utilizar adequadamente os equipamentos e utensílios básicos de cozinha; 

 Prevenir a contaminação dos alimentos; 

 Manejar adequadamente as sobras, separar e classificar o lixo; 

 Higienizar e conservar continuamente limpos e organizados os utensílios, os 
equipamentos e as instalações da cozinha; 

 Coletar e conservar adequadamente as amostras dos alimentos preparados; 

 Auxiliar na limpeza da cozinha, talheres, panelas e louças; 

 Realizar outras atividades correlatas ao cargo, quando requeridas por sua chefia 
imediata. 

 
 

V) ONDE SE LÊ: 
 

9 – DA ADMISSÃO 
 
9.1 - A convocação para admissão obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 
candidatos aprovados e o número de vagas disponibilizadas, observada a necessidade da 
Prefeitura do Município de LAURO MULLER/Secretaria Municipal de Educação, dentro do 
prazo de validade do Processo Seletivo, por tempo determinado, com base no inciso IX, do 
artigo 37, da Constituição Federal. 
9.2 - A simples aprovação no Processo Seletivo não gera direito à admissão, pois a Prefeitura 
do Município de LAURO MULLER/SC convocará apenas o número de aprovados que, de 
acordo com seu critério, julgar necessário. 
9.3 - Caso o candidato convocado possua outro cargo/emprego, cargo ou função pública, 
acumulável na forma do artigo 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, 
deverá apresentar declaração firmada pelo órgão ou entidade pública contratante 
contemplando o horário em que exerce suas funções, para fins de averiguação de 
compatibilidade de horários. 
9.4 - Por ocasião da convocação que antecede a contratação, os candidatos classificados 
deverão apresentar documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os 
requisitos para provimento e que deram condições de inscrição, estabelecidas no Edital. 
9.5 - A convocação que trata o item anterior será realizada através de publicação no Diário 
Oficial do Município de LAURO MULLER e por correspondência e, o candidato deverá 
apresentar-se à Prefeitura do Município de LAURO MULLER/SC na data estabelecida no 
mesmo. 
9.6 - Os candidatos convocados deverão apresentar originais e cópia simples dos documentos 
discriminados a seguir: Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia da página contendo a 
foto e da qualificação civil/pessoal), Certidão de Nascimento ou Casamento, Título de Eleitor, 
Comprovantes de votação nas 2 (duas) últimas eleições, Certificado de Reservista ou Dispensa 
de Incorporação, Cédula de Identidade – RG ou RNE, 3 (três) fotos  3x4  recente, Inscrição no 
PIS/PASEP ou declaração de  firma  anterior,  informando  não  haver  feito  o  cadastro,  
Cadastro de Pessoa Física – CPF/CIC, Comprovantes de escolaridade, Certidão de  
Nascimento  dos  filhos,  Caderneta de Vacinação do candidato e dos filhos menores de 14 
anos (se houver), comprovante do tempo de experiência quando solicitado e Atestados de 
Antecedentes Criminais. 
9.7 - Caso haja necessidade, a Prefeitura do Município de LAURO MULLER/SC poderá 
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solicitar outros documentos complementares. 
9.8 - A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificadas 
posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição, desqualificação e desclassificação do 
candidato, com todas as decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil 
e criminal. 
9.9 - Por ocasião da admissão, o candidato aprovado no Processo Seletivo fica sujeito ao 
regime empregatício adotado pela Prefeitura do Município de LAURO MULLER/SC e às 
normas regulamentadoras atinentes aos servidores municipais, condicionando-se a investidura 
à aprovação em exame médico admissional a ser realizado por médico do trabalho, o qual 
servirá de avaliação de aptidão para o desempenho do cargo/emprego, nos termos deste 
documento. 
9.10 - O candidato cuja deficiência for considerada incompatível com o desempenho das 
funções será desclassificado. 
9.11 - No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o 
fato será formalizado pelo mesmo através de Termo de Desistência Definitiva. 
9.12 - O não comparecimento, quando convocado, implicará na sua exclusão e 
desclassificação em caráter irrevogável e irretratável do Processo Seletivo, comprovado 
através de Termo de Convocação e Aviso de Recebimento. 
9.13 - O candidato classificado se obriga a manter atualizado seu endereço para 
correspondência perante a Prefeitura do Município de LAURO MULLER/SC, após o resultado 
final. 
 

VI) LEIA - SE: 
 

9 – DA ADMISSÃO 
 
9.1 - A convocação para admissão obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 
candidatos aprovados e o número de vagas disponibilizadas, observada a necessidade da 
Prefeitura do Município de LAURO MULLER/Secretaria Municipal de Educação, dentro do 
prazo de validade do Processo Seletivo, por tempo determinado, com base no inciso IX, do 
artigo 37, da Constituição Federal. 
9.2 - A simples aprovação no Processo Seletivo não gera direito à admissão, pois a Prefeitura 
do Município de LAURO MULLER/SC convocará apenas o número de aprovados que, de 
acordo com seu critério, julgar necessário. 
9.3 - Caso o candidato convocado possua outro cargo/emprego, cargo ou função pública, 
acumulável na forma do artigo 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, 
deverá apresentar declaração firmada pelo órgão ou entidade pública contratante 
contemplando o horário em que exerce suas funções, para fins de averiguação de 
compatibilidade de horários. 
9.4 - Por ocasião da convocação que antecede a contratação, os candidatos classificados 
deverão apresentar documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os 
requisitos para provimento e que deram condições de inscrição, estabelecidas no Edital. 
9.5 - A convocação que trata o item anterior será realizada através de publicação no Diário 
Oficial do Município de LAURO MULLER e por correspondência e, o candidato deverá 
apresentar-se à Prefeitura do Município de LAURO MULLER/SC na data estabelecida no 
mesmo. 
9.6 - Os candidatos convocados deverão apresentar originais e cópia simples dos documentos 
discriminados a seguir: Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia da página contendo a 
foto e da qualificação civil/pessoal), Certidão de Nascimento ou Casamento, Título de Eleitor, 
Comprovantes de votação nas 2 (duas) últimas eleições, Certificado de Reservista ou Dispensa 
de Incorporação, Cédula de Identidade – RG ou RNE, 3 (três) fotos  3x4  recente, Inscrição no 
PIS/PASEP ou declaração de  firma  anterior,  informando  não  haver  feito  o  cadastro,  
Cadastro de Pessoa Física – CPF/CIC, Comprovantes de escolaridade, Certidão de  
Nascimento  dos  filhos,  Caderneta de Vacinação do candidato e dos filhos menores de 14 
anos (se houver), comprovante do tempo de experiência quando solicitado e Atestados de 
Antecedentes Criminais. 
9.6.1 – O comprovante de habilitação será exigido no ato da admissão. 
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9.7 - Caso haja necessidade, a Prefeitura do Município de LAURO MULLER/SC poderá 
solicitar outros documentos complementares. 
9.8 - A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificadas 
posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição, desqualificação e desclassificação do 
candidato, com todas as decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil 
e criminal. 
9.9 - Por ocasião da admissão, o candidato aprovado no Processo Seletivo fica sujeito ao 
regime empregatício adotado pela Prefeitura do Município de LAURO MULLER/SC e às 
normas regulamentadoras atinentes aos servidores municipais, condicionando-se a investidura 
à aprovação em exame médico admissional a ser realizado por médico do trabalho, o qual 
servirá de avaliação de aptidão para o desempenho do cargo/emprego, nos termos deste 
documento. 
9.10 - O candidato cuja deficiência for considerada incompatível com o desempenho das 
funções será desclassificado. 
9.11 - No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para uma vaga, o 
fato será formalizado pelo mesmo através de Termo de Desistência Definitiva. 
9.12 - O não comparecimento, quando convocado, implicará na sua exclusão e 
desclassificação em caráter irrevogável e irretratável do Processo Seletivo, comprovado 
através de Termo de Convocação e Aviso de Recebimento. 
9.13 - O candidato classificado se obriga a manter atualizado seu endereço para 
correspondência perante a Prefeitura do Município de LAURO MULLER/SC, após o resultado 
final. 
 


