PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS-SP
Concurso Público de Provas e Títulos
Edital N. 01/2016

Anexo I do Edital - Tabela de Cargos e Salários
1.1 – Nível Ensino Fundamental Completo – Taxa de Inscrição de R$ 33,00
Carga
Vencimentos
Requisitos
Denominação
Vagas
Horária
R$
Semanal
Alfabetizado
Ajudante Geral
03
40
1.191,36
Ensino fundamental completo
Agente Comunitário de
04
40
1.448,96
Saúde
Ensino fundamental completo
Agente de Combate às
04
40
1.448,96
Endemias
Ensino fundamental completo/conhecimento de
Auxiliar de Consultório
01
30
1.448,96
operação em computadores e processador de
Dentário
texto.
1.2 – Nível Ensino Superior Completo – Taxa de Inscrição de R$ 60,00
Carga
Vencimentos
Denominação
Vagas
Horária
R$
Semanal
Advogado
01
40
3.563,43
Médico – Clínico Geral
01
Mín. 6 horas
94,98 / h
semanais
Médico Neurologista
01
Mín. 6 horas
94,98 / h
semanais
Médico Oftalmologista
01
Mín. 6 horas
94,98 / h
semanais
Médico Psiquiatra
01
Mín. 6 horas
94,98 / h
semanais
Professor de Educação
03
**
10,54 h/a
Básica I
Professor de Educação
01
**
12,18 h/a
Básica II – Arte
Professor de Educação
01
**
12,18 h/a
Básica II – Inglês
Professor de Educação
Básica II - Matemática
Professor de Educação
Especial

01

**

12,18 h/a

01

**

12,18 h/a

Professor de Educação
Física

02

**

12,18 h/a

Requisitos
Ensino superior completo com inscrição na OAB
Curso superior de medicina com especialização
em Clínica Geral e inscrição no CRM.
Curso superior de medicina com especialização
em Neurologia e inscrição no CRM.
Curso superior de medicina com especialização
em Oftalmologia e inscrição no CRM.
Curso superior de medicina com especialização
em Psiquiatria e inscrição no CRM.
Curso superior em pedagogia, Normal superior
ou ainda o nível médio na modalidade
Magistério/Normal
Licenciatura Plena em Arte ou outra graduação
correspondente ao currículo, com formação
pedagógica nos termos da Lei
Licenciatura Plena em Letras com habilitação em
Inglês ou outra graduação correspondente ao
currículo, com formação pedagógica nos termos
da Lei
Licenciatura Plena em Matemática ou outra
graduação correspondente ao currículo, com
formação pedagógica nos termos da Lei
Formação em nível superior, em curso de
licenciatura plena em Pedagogia, com Pósgraduação em nível lato sensu em curso na área
de Educação Especial, com duração mínima de
360 (trezentos e sessenta) horas; ou Pósgraduação em nível lato sensu em cursos na área
da educação, com duração mínima de 360
(trezentos e sessenta) horas para docentes com
formação em nível superior em curso de
licenciatura plena em Pedagogia, com habilitação
em Deficientes Mentais.
Licenciatura Plena em Educação Física com
registro no CREFI
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Anexo II do Edital – Atribuições dos Cargos


Agente Comunitário de Saúde

Agente Comunitário de Saúde (ACS) mora na comunidade e está vinculado à USF que atende a
comunidade. Está em contato permanente com as famílias, o que facilita o trabalho de vigilância e promoção
da saúde, realizado por toda a equipe. O seu trabalho é feito nos domicílios de sua área de abrangência. As
atribuições específicas do ACS são as seguintes:
- Realizar mapeamento de sua área;
- Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro;
- Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco;
- Identificar área de risco;
- Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando
consultas, exames e atendimento odontólogico, quando necessário;
- Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, na áreas prioritárias da Atenção Básicas;
- Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua
responsabilidade;
- Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das família
acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco;
- Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de
doenças;
- Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e
melhoria do meio ambiente, entre outras;
- Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites;
- Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser potencializados pela equipe.



Agente de Combate às Endemias

- Realizar pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice, descobrimento de focos, armadilhas
(ovitrampas)
e pontos
estratégicos;
- Realizar a eliminação de criadouros tendo como métodos de primeira primeira escolha escolha oo controle
controle mecânico mecânico (remoção, (remoção, destruição, destruição, vedação, etc.);
- Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao
controle mecânico, aplicando larvicida ou adulticida conforme orientação
técnica;
- coletar exemplares de vetores em armadilhas ou em seu habitat natural;
- observar a “ordem de serviços”, para verificação dos produtos
(categoria, prazo de validade, condições de uso) e os equipamentos necessários;
- realizar cada serviço como momento único e singular, evitando retornos e reclamações;
- abordar os moradores de forma cortês, identificando-se através do crachá, que deverá ser portado sempre
em lugar visível
- dar oportunidade aos moradores para perguntas e solicitações de esclarecimentos;
- orientar a população de forma clara e precisa;
dirigir-se
ao
Encarregado
e/ou
Coordenador,
quando
houver
dúvida
técnica;
- deixar seu itinerário diário de trabalho no posto de abastecimento (PA);
- encaminhar ao serviço de saúde os casos suspeitos de dengue.
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Ajudante Geral

- Proceder à limpeza conservação e arrumação dos locais de trabalho e instalações, mantendo limpo os
equipamentos, materiais e máquinas de acordo com as necessidades. - Realizar trabalhos de natureza manual
ou braçal nas áreas em que estiver lotado e serviços gerais, incluindo limpeza das vias públicas, varrição,
jardinagem, limpeza de bueiros, capina, roçagem e coleta de lixo;
- Manter ferramentas e utensílios em permanente condição de uso;
- Coletar lixo depositado em locais determinados, lançando-os no lugar adequado do veículo;
- Usar equipamento de proteção individual adequado;
- E outras tarefas correlatas ordenadas pelo superior hierárquico imediato.


Auxiliar de Consultório Dentário

Participar dos programas educativos e preventivos de saúde bucal; participar nos levantamentos e estudos
epidemiológicos; orientar o paciente ou grupo de pacientes e seus responsáveis sobre prevenção e tratamento
das doenças bucais; realizar demonstrações de técnicas de escovação (instrução de higiene); responder pelas
atividades rotineiras da clínica, na ausência do cirurgião dentista; supervisionar e auxiliar a conservação e
manutenção dos equipamentos odontológicos e acessórios; proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo
operatório antes e após os atos cirúrgicos;; preparar a solução de flúor, conforme necessidade; inserir,
condensar e esculpir os materiais restauradores; polir as restaurações executadas; remover suturas; fazer
orientações pós-intervenções odontológicas; organizar pacientes para atendimento; controlar o tempo de
validade dos medicamentos; fazer controle de estoque e pedido de material; esterilizar os materiais e
instrumentos; organizar e repor material clínico instrumental, arquivo e expediente; registrar as atividades;
participar de reuniões administrativas; participar de avaliações de desempenho setoriais e institucionais,
além executar outras atribuições afins.


Advogado

- Prestar assessoria jurídica em todas as áreas de atividade do Poder Público municipal, judicial e
extrajudicialmente, sugerir e recomendar providências para resguardar os interesses e dar segurança aos atos
e decisões da Administração;
- Acompanhar todos os processos administrativos e judiciais de interesse da municipalidade, tomando as
providências necessárias para bem curar os interesses da Administração: Postular em juízo em nome da
Administração, com a propositura de ações e apresentação de contestação; avaliar provas documentais e
orais, realizar audiências trabalhistas, cíveis e criminais. Obs.: O acompanhamento jurídico dos processos
judiciais deve ocorrer em todas as instâncias e em todas as esferas, onde a Administração for ré, autora,
assistente, opoente ou interessada de qualquer outra forma. - Ajuizamento e acompanhamento de execuções
fiscais de interesse do ente municipal e - Em âmbito extrajudicial, mediar questões, assessorar negociações
e, quando necessário, propor defesas e recursos aos órgãos competentes.
- Acompanhar processos administrativos externos em tramitação no Tribunal de Contas, Ministério Público
e Secretarias de Estado quando haja interesse da Administração municipal;
- Analisar os contratos firmados pelo município, avaliando os riscos neles envolvidos, com vistas a garantir
segurança jurídica e lisura em todas as relações jurídicas travadas entre o ente público e terceiros;
- Recomendar procedimentos internos de caráter preventivo com o escopo de manter as atividades da
Administração afinadas com os princípios que regem a Administração Pública – princípio da legalidade; da
publicidade; da impessoalidade; da moralidade e da eficiência.
- Acompanhar e participar efetivamente de todos os procedimentos licitatórios; elaborar modelos de
contratos administrativos; Obs.: A audiência com a assessoria jurídica é de suma importância para o ato final
de homologação do processo licitatório – nessa oportunidade poderá ser constatada a invalidade do
procedimento ou de alguns atos; suprimento de algum vício ou a declaração da sua lisura;
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- Elaborar pareceres sempre que solicitado, principalmente quando relacionados com a possibilidade de
contratação direta; contratos administrativos em andamento, requerimentos de funcionários etc.
- Redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes


Médico Clínico Geral

Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão. Aplica os
conhecimentos da medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano. Efetua exames
médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra e emite diagnóstico com a respectiva
prescrição de medicamentos e/ou solicita exames, visando a promoção da saúde e bem estar da população;
Recebe e examina os pacientes de sua especialidade, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos
especiais, para determinar o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames complementares ou
encaminhar o paciente para outra especialidade médica; analisa e interpreta resultados de exames diversos,
tais como de laboratório, Raio X e outros, para informar ou confirmar o diagnóstico; prescreve
medicamentos, indicando a dosagem e respectiva via de administração dos mesmos; presta orientações aos
pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a saúde; anota e registra em fichas
específicas, o devido registro dos pacientes examinados, anotando conclusões diagnósticas, evolução da
enfermidade e meios de tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada a cada caso; atende
determinações legais, emitindo atestados, conforme a necessidade de cada caso; participa de inquéritos
sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando
e/ou preenchendo formulários próprios e estudando os dados estatísticos, para estabelecer medidas
destinadas a reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes de trabalho, doenças profissionais e
doenças de natureza não-ocupacionais; participa de programas de vacinação


Médico Neuroligista

Realizar atendimento na área de neurologia; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;
realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e
programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de
especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado. Assessorar, elaborar e participar
de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado com
equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do
indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever
medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios,
hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes
examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar
atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; Efetuar a
notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de
prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do
processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos terapêuticos
através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar orientações e tratamentos e
proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Participar de reuniões comunitárias em espaços
públicos privados ou em comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem
enfermidades; Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos
clínicos mais complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à
população; Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para
avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipe; Representar, quando designado, a
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Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias
Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área;
Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua
especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar equipamentos de proteção individual conforme
preconizado pela ANVISA; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo;
Realizar outras atribuições afins.


Médico Oftalmologista

Realizar atendimento na área de oftalmologia; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;
realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e
programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de
especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado. Assessorar, elaborar e participar
de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado com
equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do
indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever
medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios,
hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes
examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar
atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; Efetuar a
notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de
prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do
processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos terapêuticos
através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar orientações e tratamentos e
proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Participar de reuniões comunitárias em espaços
públicos privados ou em comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem
enfermidades; Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos
clínicos mais complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à
população; Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para
avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipe; Representar, quando designado, a
Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias
Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área;
Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua
especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar equipamentos de proteção individual conforme
preconizado pela ANVISA; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo;
Realizar outras atribuições afins.



Médico Psiquiatra

Realizar atendimento na área de psiquiatria; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;
Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes; Executar qualquer
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área;
Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e
programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de
especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Assessorar, elaborar e participar
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de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado com
equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do
indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever
medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios,
hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes
examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar
atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; Efetuar a
notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de
prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do
processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos terapêuticos
através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar orientações e tratamentos e
proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Participar de reuniões comunitárias em espaços
públicos privados ou em comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem
enfermidades; Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos
clínicos mais complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à
população; Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para
avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipe; Representar, quando designado, a
Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias
Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área;
Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua
especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar equipamentos de proteção individual conforme
preconizado pela ANVISA; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo;
Realizar outras atribuições afins.


PEB II – Arte

Exercer a docência, fundamentando sua atuação na área de conhecimentos, tendo como referencial teóricoprático os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte, caracterizando a ação educativa, nas dimensões
afetivas, cognitivas, corporais e sócio-culturais, consideradas como essenciais;
Possibilitar por meio da Arte ao educando, o conhecimento sobre o seu corpo, sentimento de confiança em
suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, inter-relação pessoal e inserção social, na busca do
conhecimento e no exercício da cidadania;
Participar da elaboração da proposta do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho,
segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos,
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horasaula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e
ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulações da escola, com as famílias e a
comunidade. Constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores
específicos de atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar
registros de observações do aluno; participar de atividades extra-classe; coordenar a área do estudo; integrar
órgãos complementares da escola; participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe; executar
outras atribuições afins.


PEB II – Inglês

Exercer a docência, fundamentando sua atuação na área de conhecimentos, tendo como referencial teóricoprático os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira, caracterizando a ação educativa, nas
dimensões afetivas, cognitivas, corporais e sócio-culturais, consideradas como essenciais; possibilitar ao
aluno o conhecimento sobre sua língua materna, por meio de comparações com a língua estrangeira nos
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vários níveis. Além de possibilitar que o aluno, ao se envolver nos processos de construir significados nessa
língua, constitua-se em um ser discursivo no uso de uma língua estrangeira.
Participar da elaboração da proposta do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho,
segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos,
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horasaula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e
ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulações da escola, com as famílias e a
comunidade. Constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores
específicos de atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar
registros de observações do aluno; participar de atividades extra-classe; coordenar a área do estudo; integrar
órgãos complementares da escola; participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe; executar
outras atribuições afins.


PEB II - Matemática

Exercer a docência, fundamentando sua atuação na área de conhecimentos, tendo como referencial teóricoprático os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática, caracterizando a ação educativa, nas
dimensões afetivas, cognitivas, corporais e sócio-culturais, consideradas como essenciais;
Possibilitar por meio da Matemática ao educando, o conhecimento sobre o seu corpo, sentimento de
confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, inter-relação pessoal e inserção
social, na busca do conhecimento e no exercício da cidadania;
Participar da elaboração da proposta do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho,
segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos,
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horasaula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e
ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulações da escola, com as famílias e a
comunidade. Constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores
específicos de atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar
registros de observações do aluno; participar de atividades extra-classe; coordenar a área do estudo; integrar
órgãos complementares da escola; participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe; executar
outras atribuições afins.


Professor Educação Especial

Atuar no atendimento educacional especializado de forma complementar e suplementar a formação do aluno
por meio de disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras
para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento da sua aprendizagem.
Possibilitar por meio da vivência escolar ao educando, o conhecimento sobre o seu corpo, sentimento de
confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, inter-relação pessoal e inserção
social, na busca do conhecimento e no exercício da cidadania;
Participar da elaboração da proposta do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho,
segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Ministrar
os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulações da
escola, com as famílias e a comunidade. Constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu
encaminhamento a setores específicos de atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação
educacional; organizar registros de observações do aluno; participar de atividades extra-classe; coordenar a
área do estudo; integrar órgãos complementares da escola; participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos
de classe; executar outras atribuições afins.
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Professor Educação Física

Exercer a docência, fundamentando sua atuação na área de conhecimentos, tendo como referencial teóricoprático os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física, caracterizando a ação educativa, nas
dimensões afetivas, cognitivas, corporais e sócio-culturais, consideradas como essenciais;
Possibilitar por meio da Educação Física ao educando, o conhecimento sobre o seu corpo, sentimento de
confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, inter-relação pessoal e inserção
social, na busca do conhecimento e no exercício da cidadania;
Participar da elaboração da proposta do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho,
segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos,
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horasaula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e
ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulações da escola, com as famílias e a
comunidade. Constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores
específicos de atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar
registros de observações do aluno; participar de atividades extra-classe; coordenar a área do estudo; integrar
órgãos complementares da escola; participar, atuar e coordenar reuniões e conselhos de classe; executar
outras atribuições afins.



Professor de Educação Básica – PEB I

- Compreender os processos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos considerando as dimensões
cognitivas, afetivas e sociais.
- Selecionar e utilizar diferentes recursos didáticos, ajustando-os às necessidades de aprendizagem dos
estudantes.
- Gerenciar a classe, organizando o tempo, o espaço e o agrupamento dos estudantes, de modo a
potencializar as aprendizagens.
- Avaliar a aprendizagem dos estudantes através de estratégias diversificadas e utilizar a análise dos
resultados para reorganizar as propostas de trabalho.
- Analisar e utilizar o resultado de avaliações externas e de estudos acadêmicos para reflexão sobre suas
ações reconhecendo pontos que necessitam mudanças.
-Avaliar a eficiência de situações didáticas para a aprendizagem dos estudantes, envolvendo diferentes
conhecimentos presentes no currículo escolar.
- Pautar decisões e escolhas pedagógicas por princípios éticos democráticos de modo a não reproduzir
discriminações e injustiças.
- Compreender os processos de desenvolvimento e de aprendizagem dos sujeitos considerando as dimensões
cognitivas, afetivas e sociais.
- Identificar as principais contribuições da atividade escolar para o desenvolvimento dos alunos.
- Identificar em situações do cotidiano escolar os elementos que favorecem o desenvolvimento cognitivo,
social e afetivo dos diferentes sujeitos.
- Identificar, em diferentes situações descritas, aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de
relações de autonomia e cooperação.

