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MINUTA DE LEI Nº.............../2017 

 

EMENTA: DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA, 

CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

ENSINO DE VILHENA - RONDÔNIA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 
ROSANI DONADON, Prefeita do Município de Vilhena, Estado de Rondônia, 

no exercício regular de seu cargo, e usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei.  

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vilhena aprovou e ele sanciona e 
promulga a presente Lei: 
 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º. Esta Lei Complementar dispõe sobre a instituição, implantação e 

gestão do plano de carreira, cargos e remuneração – PCCR dos Profissionais da 
Educação Escolar Básica do Município de Vilhena e demais servidores, composta 
pelos cargos de servidores públicos municipais concursados e lotados na Secretaria 
Municipal de Educação e nas unidades escolares, que passa a viger nos termos desta Lei.  

 
Art. 2º. O regime jurídico dos Profissionais da Educação Básica Pública 

Municipal de Vilhena é instituído por legislação específica destinada à normatização 
e regulamentação dos servidores públicos municipais que atuam na área 
educacional, observadas as disposições específicas desta lei complementar e leis 
vigentes. 
 

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por:  
 

I - Rede Pública Municipal de Ensino: instituições e órgãos que realizam 
atividades de educação em conjunto ou sob a coordenação da Secretaria Municipal 
de Educação; 

 
II - Profissionais da Educação Básica: conjunto de profissionais do Magistério, 

de Analistas Educacionais e de Técnicos Educacionais da Rede Pública Municipal 
de Ensino do Município de Vilhena; 

 
III – Carreira dos Profissionais do Magistério: conjunto de cargos de 

provimento efetivo de docência, direção e especialistas de educação, que 
desenvolvem atividades de ministrar, planejar, executar, avaliar, dirigir, orientar, 
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coordenar, gerir, assessorar e supervisionar o Ensino no desenvolvimento de 
funções privativas da Secretaria Municipal de Educação; 

 
IV – Carreira dos Analistas Educacionais: conjunto de cargos de provimento 

efetivo dos Profissionais da Educação Escolar Básica, caracterizado pelo 
desempenho das atividades especializadas em nível superior de Advogado, 
Assistente Social, Contador, Economista, Fonoaudiólogo, Nutricionista e Psicólogo, 
que ofereçam base técnica especializada às atividades pedagógicas desenvolvidas 
na Rede Pública Municipal de Ensino; 

 
V - Carreira dos Técnicos Educacionais: conjunto de cargos de provimento 

efetivo dos Profissionais da Educação Básica, caracterizado pelo desempenho das 
atividades técnicas de nível fundamental, médio e superior, que ofereçam suporte às 
atividades pedagógicas desenvolvidas na Rede Pública Municipal de Ensino. 

 
CAPÍTULO II 

DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL 
 

Seção I 
Dos Princípios Básicos 

 
Art. 4º. São princípios fundamentais da valorização da carreira dos 

Profissionais da Educação Básica da Rede Pública Municipal: 
 

I – o Profissional da Educação Básica da Rede Pública Municipal é agente 
primordial na formação do ser humano e no desenvolvimento social, cultural e 
econômico; 

 
ll – ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

 
IlI - a qualificação e o conhecimento, através da progressão e promoção 

funcional; 
 
lV – piso salarial profissional; 

 
V - a formação continuada, permanente e específica, com a garantia de 

condições de trabalho e produção científica; 
 
a) A capacitação/formação promovida pela Secretaria de Educação, a carga 

horária das ações desenvolvidas deverá ser contada da carga horária. 
  

VI – a valorização dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede 
Pública Municipal constitui-se em ação estratégica essencial ao desenvolvimento 
das políticas públicas e o fortalecimento do Município, adotando-se como medidas a 
revisão salarial anual das remunerações da carreira, de modo a preservar o poder 
aquisitivo e promover o reconhecimento dos servidores da educação e demais 
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servidores, nos termos do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, garantir o reajuste conforme Lei 11.738 de 16 de julho de 
2008 em janeiro de todo ano e respeitando a isonomia prevista no artigo 5º caput e 
artigo 7º da Constituição Federal; 

 
VlI – período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na carga 

horária de trabalho; 
 
VllI – a melhoria do padrão de qualidade do ensino público municipal será 

buscada pela garantia de recursos materiais e humanos indispensáveis ao 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, bem como o cumprimento 
da proporcionalidade entre demanda educacional e a oferta da educação básica 
pelo Município, conforme legislação vigente, respeitadas às relações proporcionais 
professor x aluno, abaixo apresentadas, conforme art. 25 da LDB regulamentado 
pela Lei nº 504 de 2011 no seu Art. 1º: 

 
a) Educação Infantil 

• Creche – 15 a 18 alunos; 

• Pré – escola – até 22 alunos. 
 

b) Ensino Fundamental 

• De 1ª a 2ª séries/anos: até 25 alunos; 

• De 3ª a 5ª séries/anos; até 30 alunos; 

• De 6ª a 9ª séries/anos: até 35 alunos; 
 

c) Educação especial: 

• Ensino Regular: até 5 alunos com a mesma deficiência e até 3 alunos 
com diferentes deficiência por sala (conforme laudo médico), cada sala 
de aula regular com alunos com deficiência, deverá ter uma redução de 
10% sobre o quantitativo de alunos na sala. 

• Atendimento Educacional Especializado: até 18 alunos com diferentes 
tipos de deficiência por período e por professor da Sala de Recursos 
Multifuncionais com atendimentos individuais e atendimentos em 
grupos de no máximo 5 alunos. 

 
Conforme RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2 DE OUTUBRO DE 2009 que Instituem 

Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial , aplicando assim às formas de atendimento existentes 
na rede municipal de educação.  
 

IX – Promover a cada 2 anos a revisão e adequação do Plano de Carreira, 
Cargos e Remuneração dos servidores da educação básica pública municipal de 
Vilhena, nos termos constitucionalmente assegurados. 
 

Seção II 
Da Estrutura das Carreiras 
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Art. 5º. A estrutura do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos 
Profissionais da Educação Básica do Município de Vilhena é constituída de três 
carreiras: 
 

I – Profissional do Magistério – carreira composta por professores habilitados 
em nível fundamental, nível médio, licenciatura curta e nível superior com 
licenciatura plena, ou pedagogo com habilitação em supervisão escolar, orientação 
educacional, administração escolar, professor/psicopedagogo, administrador 
escolar/gestor, educação especial, nestes últimos incluídos os intérpretes, 
instrutores, sendo os professores de nível fundamental e médio, licenciatura curta, 
procedentes de cargos em extinção; 
 

II - Analista Educacional – carreira composta por profissionais, cujas 
atribuições são relativas às atividades especializadas em nível superior de 
Advogado, Administrador, Assistente Social, Contador, Economista, Fonoaudiólogo, 
Nutricionista e Psicólogo, que ofereçam base técnica especializada às atividades 
pedagógicas desenvolvidas na Rede Pública Municipal de Ensino; e 
 

III – Técnico Educacional – carreira composta por profissionais de nível 
fundamental, médio e superior, cujas atribuições são vinculadas às atividades 
assistência de sala, administrativas, financeiras, contábeis, zeladoria, manutenção, 
serviços gerais, infraestrutura, transporte, preparo da alimentação escolar, inspeção 
de pátio e/ou alunos, multimeios didáticos, recursos didáticos e cuidadores de 
pessoas com deficiência e outras afins. 
 

Art. 6º. A carreira do Profissional do Magistério é constituída de cargo único 
de provimento efetivo e estruturada em classes, de acordo com a natureza e 
complexidade das atribuições e níveis de escolaridade. 

 
Art. 7°. Para fins desta Lei Complementar, consideram-se: 

 
I – Cargo: é o lugar dentro da organização funcional da Secretaria Municipal 

de Educação provido e exercido por um profissional da educação, hierarquicamente 
localizado na estrutura organizacional do serviço público, tendo por atribuições um 
conjunto de atividades e responsabilidades específicas, denominação própria, 
número certo e remuneração, fixados em Lei; 

 
II - Carreira – forma de evolução profissional no sentido horizontal e vertical 

implicando em diferenciação salarial;  
 
III - Nível - é a posição que identifica, na estrutura de cada cargo, a 

escolaridade dos profissionais da educação; 
 

IV – Classe: é a divisão básica de um mesmo cargo, contendo determinado 
número de referências, de mesma denominação e atribuições idênticas, agrupadas 
segundo a natureza e complexidade das atribuições e nível de escolaridade 
profissional exigida; 
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V – Referência: símbolo numérico em arábico indicativo do valor do 
vencimento – base fixado para o cargo que representa a progressão funcional do 
profissional da educação na carreira.  
 

VI – Progressão funcional - progressão na carreira do magistério baseada na 
avaliação do desempenho, na capacitação profissional e no tempo de serviço; 

 
VII – Vencimento-base: retribuição pecuniária ao profissional da educação 

pelo efetivo exercício do cargo correspondente à classe de sua maior habilitação e 
referência, independente do âmbito de atuação em que exerça suas funções, 
considerando a jornada de trabalho e sobre o qual incide o cálculo das vantagens 
salariais; e 
 

VIII – Funções do Profissional do Magistério: aquelas desempenhadas na 
escola ou em outras unidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação 
por ocupantes de cargos integrantes do Quadro do Magistério, compreendendo: 

 
a) Docência de classe; 
 
b) Gestão escolar; 
 
c) Planejamento educacional; 
 
d) Supervisão escolar; 
 
e) Orientação escolar; 
 
f) Professor sala de recursos multifuncionais; 
 
g) Diretor e Vice-Diretor das unidades escolares; 
 
h) Gerencia Pedagógica; 
 
i) Gerencia Administrativa; 
 
j) Psicopedagogo; e 
 
k) Outras atividades de natureza congênere. 
 
§1°. Entende-se por habilitação específica aquela que tem relação direta com 

as atividades desenvolvidas pelo profissional da educação, de acordo com a sua 
formação. 

 
§2°. Entende-se por âmbito de atuação o nível de ensino ou de gestão em 

que o profissional da educação está apto ao exercício em virtude de seu nível de 
escolaridade. 
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§3°. A função de Diretor e Vice – diretor, de livre nomeação da administração 
Municipal, deverá ser desempenhada por servidor estatutário lotado na educação, 
habilitado em pedagogia e demais áreas da educação com especialização em 
Administração/Gestão Escolar. 
 

Art. 8°. A carreira do Analista Educacional é constituída de cargo de 
provimento efetivo, estruturado em classe única, de acordo com a natureza e 
complexidade das atribuições do cargo, níveis de titulação estabelecidos segundo a 
especialidade profissional, alcançando a valorização profissional através da 
progressão funcional. 
 

Art. 9°. A carreira do Técnico Educacional é composta de cargos de 
provimento efetivo e estruturada em classe única de acordo com a natureza e 
complexidade das atribuições, níveis de escolaridade, alcançando a valorização 
profissional através da progressão funcional. 

 
Seção III 

Da Gestão Democrática 
 

Art. 10°. A função de Diretor e Vice – diretor, de livre nomeação da 
administração Municipal, observando os itens abaixo: 

 
l - Deverá ser desempenhada por servidor estatutário lotado na educação, 

habilitado em pedagogia e demais áreas da educação com especialização em 
Administração/Gestão Escolar; 

 
ll - Que tenha vínculo na escola na qual for indicado. 
 
III – Um vice-diretor por escola, nas escolas menores que não comportam um vice – 

diretor, garantir um coordenador pedagógico por período; 
 
lV – Para ser indicado, o servidor não tenha sido condenado em processo 

administrativo ou judicial, transitado em julgado sobre prática de assédio moral; 
 
V – Assegurar e promover a capacitação continua aos gestores. 

 
Seção IV 

Da Organização das Carreiras 
 

Art. 11. A carreira do profissional do Magistério é caracterizada por atividades 
contínuas no exercício de função de Magistério e voltada à concretização dos 
princípios, dos ideais e dos fins da educação brasileira. 
 

Parágrafo único. A carreira do profissional do Magistério se inicia com o 
provimento de cargo efetivo de magistério, através de concurso público, de provas e 
títulos, em conformidade com o que dispõe esta Lei Complementar ou norma dela 
decorrente. 
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Art. 12. A carreira do profissional do Magistério é formada pelo cargo efetivo 
de profissional da educação dividido em classes e referências, de acordo com a 
natureza e complexidade das atribuições e capacitação profissional exigida para os 
seus ocupantes. 
 

Art. 13. O cargo do profissional do Magistério de provimento efetivo é 
agrupado em classes, de acordo com a natureza e complexidade das atribuições e 
do nível de escolaridade profissional exigida para os seus ocupantes, conforme se 
especifica: 
 

a) Monitor de Ensino IIl; 
 

b) Monitor de Ensino II; 
 

c) Monitor de Ensino l; 
 

d) Professor Nível I; 
 
e) Professor Nível I/Educação Especial; 
 
f) Professor Nível II; 
 
g) Professor Nível III; 
 
§1°. Os níveis dos profissionais do magistério de que trata este artigo, 

conforme consta no Anexo I e II desta Lei Complementar. 
 

Art. 14. As classes do profissional do magistério/professor constituem linha de 
elevação funcional em virtude da maior habilitação para o magistério, assim 
considerada: 
 

a) Monitor de Ensino IIl – com formação em nível fundamental incompleto; 
 

b) Monitor de Ensino II – com formação em nível fundamental completo; 
 

c) Monitor de Ensino l – com formação em nível médio; 
 

d) Professor Nível I – com formação de docência em nível médio magistério; 
 
e) Professor Nível I/Educação Especial – Com formação em nível médio 

normal magistério com complementação em educação especial em nível 
equivalente; 

 
f) Professor Nível II - com formação em nível superior, em curso de 

licenciatura curta nas áreas de conhecimento específicas do currículo ou com 
formação pedagógica, nos termos da legislação; 
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g) Professor Nível III – Com formação em nível superior, em curso de 
licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e séries 
iniciais do Ensino Fundamental ou Curso equivalente; Professor nas áreas 
específicas com formação em nível superior, em curso de licenciatura plena de 
conhecimento do currículo ou com formação pedagógica, nos termos da legislação 
vigente; Professor do AEE com formação em curso de nível superior de Licenciatura 
Plena em Pedagogia e/ou áreas específicas com Especialização em Atendimento 
Educacional Especializado; 

 
h) – Instrutor de LIBRAS I: profissional de nível médio completo com 

certificação de formação e qualificação de Língua Brasileira de Sinais; 
 
i) – Instrutor de LIBRAS Il: profissional de nível superior completo e certificado 

de proficiência em LIBRAS; 
 
j) – Intérprete LIBRAS: profissional de nível superior completo de tradução e 

interpretação com habilitação em LIBRAS – língua portuguesa ou curso de nível 
superior completo e especialização em libras; 

 
§1°. Para atender às necessidades decorrentes das demandas estruturais o 

departamento pedagógico da Secretaria Municipal da Educação, ou por 
conveniência do ensino, os professores de nível “lll” áreas específicas, poderão 
atuar, em caráter excepcional, no 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental, no Ensino 
Infantil, e na Educação Especial, desde que sejam portadores de formação 
complementar e compatível com a habilitação. Os professores que atuarem no 4° 
e/ou 5º ano não precisarão da formação complementar. 
 

Seção V 
Das Atribuições dos Profissionais da 

Educação 
 

Art. 15. São atribuições do Professor em função de docência, preparar e 
ministrar aulas, avaliar e acompanhar o aproveitamento do corpo discente da 
Educação Infantil e Fundamental, EJA e Educação Especial no respectivo campo de 
atuação.  

a) Atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado 
(conforme a legislação vigente Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009). 
 

I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo 

da Educação Especial; 

II – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na Sala de Recursos 

Multifuncionais; 

IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da 

escola; 
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V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na 

disponibilização de recursos de acessibilidade; 

VI – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 

utilizados pelo aluno; 

VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais 

dos alunos, promovendo autonomia e participação; 

VIII – estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias 

que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. 

 
Art. 16. São atribuições do Professor em função de Magistério de natureza 

pedagógica a direção escolar, a administração, a avaliação, o planejamento, a 
pesquisa, a orientação, a supervisão, a inspeção, a assistência técnica, o 
assessoramento em assuntos educacionais, chefia, coordenação, acompanhamento 
e controle de resultados educacionais e outras similares na área de educação, 
compreendendo as seguintes especificações: 
 

I – no âmbito escolar: 
 
a) administrar, planejar, organizar, coordenar, controlar e avaliar atividades 

educacionais junto ao corpo técnico – pedagógico, docente e discente, fora da sala 
de aula, desenvolvidas na unidade escolar; 

 
b) planejar, orientar, acompanhar e avaliar atividades pedagógicas nas 

unidades escolares, promovendo a integração entre as atividades, áreas de estudos 
e/ou disciplinas que compõem o currículo, bem como o contínuo aperfeiçoamento do 
processo de ensino/aprendizagem, propondo treinamento e aperfeiçoamento do 
pessoal, aprimoramento dos recursos de ensino/ aprendizagem e melhoria dos 
currículos; e 
 

c) planejar, acompanhar e avaliar a participação do aluno no processo 
ensino/aprendizagem envolvendo a comunidade escolar e a família nesse 
acompanhamento; 
 

II – no âmbito das Coordenadorias de Educação: 
 
a) inspecionar, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades 

das unidades escolares da Educação Infantil, Fundamental, EJA e Educação 
Especial da rede pública municipal, seguindo as normas do Sistema Municipal de 
Ensino; e 
 

b) diligenciar a execução de planos, programas, projetos e atividades 
educacionais, bem como acompanhar e controlar sua execução; 
 

III – no âmbito da administração central do sistema: 
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a) desenvolver estudos, diagnósticos qualitativos e quantitativos sobre a 
realidade do Sistema Municipal de Ensino e elaborar programa, planos e projetos de 
intervenção; 
 

b) propor alternativas à tomada de decisão em relação às necessidades e 
prioridades da educação; 
 

c) elaborar, avaliar e propor medidas e instrumento de acompanhamento e 
controle da execução de planos, programas, projetos e atividades educacionais; 
 

d) prestar assistência técnica em assuntos pedagógicos; 
 

e) desempenhar assessoria em assuntos educacionais e outras atividades 
educacionais que lhe forem delegadas; e 
 

f) responder pela gestão da educação, incluindo o planejamento, 
acompanhamento, controle e avaliação das ações dos diversos setores que 
integram a Secretaria Municipal da Educação. 

 
§1º. O Psicopedagogo tem a função de identificar as dificuldades de 

aprendizagem do estudante auxiliando-o com orientações metodológicas de ensino 
específico de acordo com suas características pessoais, devendo encaminhá-lo a 
outro profissional quando necessário. 

 
§2º. O Orientador Educacional tem a função de acompanhar as atividades 

escolares e o desempenho dos estudantes em relação a rendimento e 
comportamento. 

 
§3º. O Supervisor Escolar tem a função de organizar e orientar o trabalho 

pedagógico junto ao corpo docente e acompanhar o desenvolvimento do currículo. 
 

Art. 17. Integram a carreira de Analista Educacional os profissionais com suas 
respectivas atribuições funcionais definidas no anexo VIII desta Lei Complementar. 
 

Art. 18. Integram a carreira de Técnico Educacional os profissionais com suas 
respectivas atribuições funcionais definidas no anexo VIII desta Lei Complementar. 
 

Seção Vl 
Da Garantia de cumprimento ao Piso Salarial e da Revisão Geral Anual 

 
Art. 19. O piso salarial do profissional do magistério e a revisão salarial dos 

demais profissionais da educação da rede Municipal de Ensino de Vilhena serão 
atualizados automaticamente em janeiro de todos os anos. 

 
§1º. A atualização de que trata o caput deste artigo, será realizada na forma 

constitucionalmente assegurada, observando o piso nacional para a categoria 
conforme Lei n° 11.738 de 16 de julho de 2008 e nos termos do inciso X do artigo 37 da 
Constituição Federal. 
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§2º. A lei citada no parágrafo anterior resguarda o piso salarial do profissional 

do magistério para a formação em nível médio, sendo o profissional do nível superior 
resguardado o direito do mesmo percentual de aumento no mesmo índice e na 
mesma data e sendo inconstitucional o aumento diferenciado para servidores da 
mesma categoria com base no Art. 37, X da Constituição Federal. 

 
§3º. Para garantir os mesmos direitos aos profissionais de nível superior 

deverá ser mantida uma diferença de 60% a mais que os profissionais de nível 
médio; 

 
CAPÍTULO III 

DO REGIME FUNCIONAL 
 

Seção I 
Dos Provimentos de Cargos 

 
Art. 20. O provimento na carreira de Profissional da Educação Básica do 

Município de Vilhena será feito por nomeação, em caráter efetivo, de pessoal 
habilitado e aprovado previamente em concurso público de provas e títulos, devendo 
ser observados os seguintes critérios: 
 

I – escolaridade compatível com a natureza do cargo; 
 

II - habilitação específica exigida para provimento na carreira do cargo público 
que se pretende ocupar; 
 

III - registro profissional expedido por órgão competente, quando exigido por 
legislação específica; 
 

IV - outros requisitos legais que a investidura no cargo exigir. 
 

Art. 21. O concurso público para provimento na carreira de Profissional da 
Educação Básica reger-se-á pela legislação vigente e pelo edital a ser expedido pelo 
órgão competente, sendo que o respectivo edital deverá atender às demandas do 
Município e/ou localidade, além de formar cadastro de reserva. 
 

Art. 22. As provas do concurso público para provimento na carreira de 
Profissional da Educação Básica deverão abranger os aspectos de formação geral e 
de formação específica, em consonância com a habilitação exigida para o cargo, 
podendo o concurso ser constituído de provas objetivas, subjetivas e de práticas 
docentes. 

 
Seção II 

Da Nomeação, da Posse e do Exercício dos 
Cargos 
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Art. 23. A nomeação obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação dos 
candidatos aprovados em concurso público do Município e/ ou localidade. 
 

§1º. O nomeado adquire estabilidade após o cumprimento e aprovação no 
período de estágio probatório de 03 (três) anos. 
 

§2º. O profissional nomeado para a carreira dos Profissionais da Educação 
Básica será enquadrado, por no mínimo três anos, no nível e referência inicial da 
habilitação exigida para o cargo. 
 

Art. 24. A nomeação será feita: 
 

I – em caráter efetivo, para os cargos de carreira; 
 

II – em caráter transitório, para os cargos em comissão, de livre designação e 
exoneração; e 
 

III – em caráter temporário e emergencial, para a substituição ou carência de 
Profissional do Magistério efetivo. 
 

Art. 25. A posse é o ato da investidura em cargo público, mediante a 
aceitação expressa do nomeado às atribuições dos serviços, prerrogativas, direitos, 
deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, formalizada com a 
assinatura do termo pelo empossado e pela autoridade competente. 
 

§1º. A posse em cargo efetivo deverá ocorrer em 30 (trinta) dias, a contar da 
publicação do ato de nomeação no Diário Oficial do Município. 
 

§2º. Através de requerimento o interessado poderá, por motivo de força maior, 
solicitar prorrogação da posse por mais 30 (trinta) dias. 
 

§3º. Na hipótese de o caso do interessado não cumprir o prazo previsto no 
caput deste artigo e não solicitar a prorrogação estabelecida no parágrafo anterior, 
sua nomeação tornar-se-á sem efeito. 
 

§4º. No ato da posse o nomeado apresentará, obrigatoriamente, declaração 
dos bens e valores que constituem seu patrimônio, conforme estabelecido em Lei. 
 

Art. 26. A posse em cargo público será efetuada com a devida comprovação 
de aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante inspeção médica 
oficial. 

 
Art. 27. O efetivo desempenho das funções atribuídas ao cargo para o qual o 

Profissional da Educação Básica da Rede Pública Municipal foi nomeado e 
designado é denominado exercício. 
 

§1°. O exercício profissional do titular do cargo de provimento efetivo do 
profissional da educação será vinculado à área de conhecimento para a qual tenha 
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prestado concurso público, ressalvado o exercício, em caráter excepcional, quando 
habilitado para o magistério em outra área de conhecimento e indispensável para o 
atendimento de necessidade de serviço, de acordo com a discricionariedade 
conferida à Administração Pública. 
 

§2°. Tornar-se-á sem efeito a nomeação e posse do nomeado e empossado 
que não entrar em efetivo exercício no prazo de 30 (trinta) dias, após sua posse, 
salvo motivo de força maior. 

 
Seção III 

Da Lotação 
 

Art. 28. Lotação é a força de trabalho, qualitativa e quantitativa necessárias, 
designada para o desenvolvimento das atividades normais e específicas da Rede 
Pública Municipal de Ensino. 
 

Art. 29. As unidades escolares são classificadas de acordo com as seguintes 
tipologias: 
 

I - Tipologia 1: Escolas com até 10 (dez) espaços de aprendizagem em 
funcionamento;  
 

II - Tipologia 2: escolas de 11 (onze) a 15 (quinze) espaços de aprendizagem 
em funcionamento, sendo mínimo de 8 (oito) salas de aula/extensão; 
 

III - Tipologia 3: escolas com 16 (dezesseis) a 20 (vinte) espaços de 
aprendizagem em funcionamento, sendo mínimo de 12 (doze) salas de 
aula/extensão; 
 

IV - Tipologia 4: escolas com 21 (vinte e um) a 25 (vinte e cinco) espaços de 
aprendizagem em funcionamento, sendo mínimo de 16 (dezesseis) salas de 
aula/extensão; e 
 

V - Tipologia 5: escolas com mais de 26 (vinte e seis) espaços de 
aprendizagem em funcionamento, sendo mínimo de 20 (vinte) salas de 
aula/extensão. 

 
Parágrafo único. Para efeitos de aferição das tipologias das unidades 

escolares considera-se como espaços de aprendizagem: salas de aulas, salas de 
extensão, biblioteca, auditório (com no mínimo 100 assentos), laboratório em 
funcionamento, quadra poliesportiva coberta e salas de recursos multifuncionais. 
 

Art. 30. Os quantitativos gerais para a lotação dos Profissionais da Educação 
Básica nas escolas da Rede Pública Municipal são os seguintes de acordo com a 
sua função: 

 
I – Diretor: 1(um) por escola; 
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II – Vice-Diretor: 1 (um) vice-diretor por escola, nas escolas menores que não 

comportam um vice – diretor, garantir um coordenador pedagógico por período; 
 
III – Secretário Escolar: 1(um) por turno; 
 
IV – Supervisor Escolar: 1(um) por turno, com carga horária de 40 horas 

semanais; 
 
V – Orientador Educacional: 1(um) por turno, com carga horária de 40 horas 

semanais; 
 
VI – Serviços Gerais: 1 (um) agente para cada 2 (dois) espaços de 

aprendizagem em funcionamento, em cada turno, e cada com jornada de trabalho 
de 6 (seis) horas corridas. As demais dependências da escola deverão ser 
equitativamente distribuídas, a critério da gestão escolar, para o total de agentes 
lotados na unidade; 

 
VII – Merendeira: 2 (dois) agentes por turno, para as escolas de Tipologia 1; 3 

(três) agentes por turno, para as escolas de Tipologia 2 e 3; e 4 (quatro) agentes por 
turno, para escolas com Tipologia 4 e 5; 

 
VIII - Professor de AEE: A escola que tiver a partir de 5 alunos com 

deficiência matriculados no Ensino Regular deverá abrir uma Sala de Recurso 
Multifuncional para atendimento do AEE. 

 
§1°. Os analistas educacionais serão lotados e exercerão suas funções na 

unidade administrativa da Secretaria Municipal de Educação, proporcionando 
suporte às unidades escolares, de acordo com as suas solicitações, com 
intervenções planejadas, com projetos e ações direcionadas aos alunos, técnicos e 
professores lotados nas unidades escolares. 
 

§2º. A SEMED deverá compor uma junta médica em projetos voltados à 
saúde ocupacional. 
 

§3º. A escola com mais de 20 (vinte) salas de aula em funcionamento por 
turno poderá: 

 
I – lotar mais 01(um) Supervisor Escolar com dois turnos de atuação; 
 
II – lotar mais 01(um) Orientador Educacional com dois turnos de atuação; 
 
III – lotar 02 (dois) Psicólogos Educacionais que deverão atuar em dois 

turnos; e 
 
IV – lotar mais 01(um) Assistente Social que deverá atuar em dois turnos. 

 
§1º. Fica vedada a devolução de profissional aos órgãos hierarquicamente 

superiores à unidade escolar, no decorrer do ano letivo, sem o devido registro das 
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advertências, suspensão e/ou justificativa da devolução e avaliação de desempenho 
do servidor devolvido. 
 

§2º. A justificativa e avaliação a que se refere o parágrafo anterior deverão 
constar da ficha funcional do profissional. 

 
§3º. Nas escolas de educação integral serão acrescidos mais 2 (dois) 

Técnicos Educacionais/Agente de Alimentação e Inspetor, por turno de 
funcionamento do Programa. Será acrescido 1 (um) Técnico Educacional/Agente de 
Limpeza, para cada 5 (cinco) espaços de aprendizagem utilizados na execução das 
atividades da educação integral. 

 
Art. 31. Os profissionais do magistério, em função de docência, serão lotados 

de acordo com a sua habilitação e carga horária prevista no Capítulo VI desta Lei 
Complementar, tendo como prioridade para a efetiva lotação o atendimento à sala 
de aula. 
 

§1º. A lotação de professores nos serviços de atendimento à Sala de Leitura, 
Programa Mais Educação, Biblioteca e Laboratórios diversos só será permitida, 
depois de satisfeitas as necessidades docentes, com o quadro efetivo das salas de 
aula das escolas Municipais localizadas, devendo absorver, prioritariamente, os 
professores readaptados e documentados pela Junta Médica do Município como 
impossibilitado de atuar na regência em sala de aula mais habilitado ao trabalho. 
 

§2º. Nos serviços descritos no parágrafo anterior, deve-se priorizar a lotação 
de servidores já capacitados para o desempenho dos mesmos. 
 

§3º. A lotação de professores nos serviços citados no §1º deste artigo dar-se-
á somente após apresentação de projeto específico com a devida aprovação da 
Secretaria Municipal de Educação e ratificação da Gerência da SEMED ao qual está 
subordinado o programa afim. 
 

§4º. O professor com contratos cumulativos de 40 (quarenta) e 20 (vinte) 
horas, que estiver lotado em função de suporte pedagógico ou outra que não seja de 
docência, deverá, obrigatoriamente, ser lotado com 20 (vinte) horas em efetivo de 
trabalho exercício da docência; 
 

§5º. A lotação dos professores no Laboratório de Informática deverá priorizar 
professores com especialização em tecnologias, desde que não seja professor de 
área crítica. 
 

Art. 32. Os quantitativos para lotação de servidores na Secretaria Municipal 
de Educação, incluindo os ocupantes das funções de Gerencias Pedagógicas de 
Educação será 01 (um) Gerente para cada pasta. 
 

§1º. A lotação dos ocupantes do cargo de motorista está condicionada a frota 
da SEMED, sendo 01 (um) motorista por veículo, com exceção dos motoristas dos 
veículos que atendem à Educação Integral, podendo ser 02 (dois) por veículo. 
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§2º. Não será admitida a lotação, fora da sala de aula, de professores de 

áreas consideradas críticas como Matemática, Física, Química, Ciências, Língua 
Estrangeira, Filosofia e Artes, enquanto perdurar a necessidade das escolas da 
Rede Pública Municipal ou conforme determinação da Secretaria Municipal de 
Educação. 

 
Seção IV 

Do Estágio Probatório e da Estabilidade 
 

Art. 33. O Profissional da Educação Básica da Rede Pública Municipal, 
nomeado para o cargo de provimento efetivo, ao entrar em exercício ficará sujeito ao 
estágio probatório durante um período de 03 (três) anos, quando sua aptidão e 
capacidade para o desempenho do cargo para o qual fora nomeado serão validados 
ou invalidados, conforme os itens: 
 

I - assiduidade; 
 
II – disciplina; 
 
III – capacidade de iniciativa; 
 
IV - produtividade; e  
 
V – responsabilidade. 

 
§1º. Periodicamente será submetida à homologação da autoridade 

competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com os 
critérios estabelecidos em lei. 
 

§2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se 
estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. 
 

§3º. Os critérios para avaliação do desempenho e capacitação deverão ser 
criteriosamente respeitados, sobrepondo-se os critérios objetivos sobre os 
subjetivos. Em caso de avaliação com resultado de reprovação do servidor, deverão 
ser observadas as seguintes ações: 

 
a) Apresentação de relatório elaborado e assinado com o carimbo do chefe 

imediato dotado de exposição de motivos e elementos que originaram a 
reprovação; 

 
b)  Servidor avaliado poderá requisitar, nova avaliação a ser realizada por 

comissão, nos termos dispostos em lei municipal específica; 
 
§4º. Fica assegurado ao Servidor da Educação Básica Pública o direito a 

lotação em estabelecimento próximo a sua residência, sempre que houver 
disponibilidade de vaga. 
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§5º. O servidor não será penalizado e nem perderá o período probatório caso 

haja negligência da prefeitura (entende-se por negligência, neste caso, a não 
avaliação). Sendo efetivado de imediato o servidor decorrido os 3 (três anos) em 
exercício da função. 
 

Seção V 
Da Readaptação 

 
Art. 34. Readaptação é o aproveitamento do servidor em cargo de atribuição e 

responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 
física ou psíquica, verificada através de inspeção médica oficial. 
 

§1º. Se o servidor for considerado incapaz para o serviço público, no cargo 
que desempenha, o readaptando será aposentado nos termos da legislação vigente. 
 

§2º. A Readaptação será efetivada em cargo de carreira de atribuições afins, 
respeitada a habilitação exigida e capacidade física e psíquica da limitação sofrida 
pelo readaptando, ficando a designação a critério do setor de lotação em comum 
acordo com o Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, de 
acordo com os laudos de readaptação. 
 

§3º. O Poder Público, por meio de inspeção médica oficial, reavaliará os 
servidores em período de readaptação no mínimo a cada 06 (seis) meses, 
resguardados os casos já considerados incuráveis e não aposentáveis pela Junta 
Médica Oficial, devendo o servidor apresentar esta reavaliação ao setor de lotação. 
 

Seção VI 
Da Reintegração 

 
Art. 35. A Reintegração é a retorno do Profissional da Educação Básica da 

Rede Pública Municipal estável ao cargo anteriormente ocupado após ser 
reconhecida a ilegalidade de sua demissão e a invalidação do ato que extinguiu a 
relação jurídica estatutária, por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento 
de todas as vantagens. 
 

Parágrafo único. Na hipótese de o cargo haver sido extinto, o servidor 
ocupará o cargo equivalente ao anterior, com todas as vantagens inerentes ao 
mesmo. 

 
Seção VII 

Da Reversão 
 

Art. 36. Reversão é o reingresso de servidor aposentado ao serviço público, 
quando insubsistentes os motivos determinantes de sua aposentadoria por invalidez 
por restabelecimento do servidor e/ou vício de legalidade do ato de concessão da 
aposentadoria, verificados em inspeção médica oficial ou por solicitação voluntária 
do aposentado, a critério e no interesse da Administração. 
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§1º A reversão dar-se-á no mesmo cargo, no cargo resultante de sua 

transformação, ou em outro equivalente e de igual vencimento. 
 

§2º Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições 
como excedente, até a ocorrência de vaga. 
 

Art. 37. Não poderá ser revertido o aposentado que já tiver completado 70 
(setenta) anos de idade. 
 

Seção VIII 
Da Recondução 

 
Art. 38. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente 

ocupado, em decorrência de: 
 
I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; e 
 
II - reintegração do anterior ocupante. 

 
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será 

aproveitado em outro equivalente ao anterior, de igual remuneração. 
 

Seção IX 
Da Disponibilidade e do Aproveitamento 

 
Art. 39. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, seu titular, desde 

que estável, fica em situação transitória de disponibilidade remunerada até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo de atribuições e vencimentos compatíveis 
com o anteriormente ocupado. 
 

Art. 40. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, tem preferência o 
de maior tempo de disponibilidade e, no caso de empate, o mais idoso. 
 

Art. 41. Fica sem efeito o aproveitamento e cessada a disponibilidade, se o 
servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada pelo 
órgão médico oficial. 
 

Seção X 
Da Vacância 

 
Art. 42. Vacância é a situação fática funcional que indica que determinado 

cargo público não está provido, encontra-se vago, sem titular, podendo decorrer nos 
seguintes casos: 

 
I - exoneração; 
 
II - demissão; 
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III - promoção funcional; 
 
IV - remoção; 
 
V - readaptação; 
 
VI – posse em outro cargo inacumulável; 
 
VII - aposentadoria; e 
 
VIII - falecimento. 

 
Art. 43. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de 

ofício. 
Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á: 
 
I - quando não aprovado em estágio probatório e não couber a recondução; 
 
II - quando, após tomar posse, não entrar em efetivo exercício nos prazos 

legais; e 
 
III - por abandono de cargo. 

 
Art. 44. A exoneração do cargo em comissão dar-se-á: 
 
I - a juízo da autoridade competente; e 
 
II - a pedido do próprio servidor. 

 
Art. 45. A demissão de cargo efetivo será aplicada como penalidade, 

observado o disposto nas Leis vigentes do Município. 
 

Seção XI 
Da Relotação 

 
Art. 46. Relotação é a movimentação do Profissional da Educação Básica da 

Rede Pública Municipal entre as unidades escolares e/ou administrativas, no mesmo 
Município, dentro da própria Secretaria de Municipal da Educação ou outras 
secretarias, com ou sem mudança de domicílio ou residência. 
  

§1º. Quando da relotação para outra secretaria o servidor perderá o vínculo 
da SEMED sendo a secretaria da relotação responsável pelos vencimentos do 
mesmo. Desejando voltar deverá requerer na SEMED e somente será possível 
havendo a disponibilidade da vaga. 

 
§2º. A relotação dar-se-á: 
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I - a pedido; 
 
II - por motivo de doença, com a devida inspeção médica oficial; 
 
Ill - exofficio nos casos de estruturação ou reestruturação das unidades 

escolares, no caso da readaptação de que trata o artigo 34 desta Lei Complementar 
ou pelo interesse da administração pública. 
 

§3°. Em caso de desistência pelo servidor do pedido de relotação somente 
será aceito caso não efetivada a referida lotação, caso contrário será necessário 
proceder a um novo processo de pedido de relotação. 
 

§4º. Ao Profissional da Educação Básica de Rede Pública Municipal em 
cumprimento de estágio probatório fica vedada a relotação. 
 

Seção XII 
Da Cedência 

 
Art. 47. Cedência é o ato através do qual o servidor público é cedido para 

União, Estado, Poder, Município, Órgão ou Entidade, ainda que do próprio Poder 
Executivo, após ter cumprido o estágio probatório. 
 

§1º. A cedência dos profissionais da educação de que trata esta Lei 
Complementar será sempre sem ônus para o órgão cedente, por ato do Prefeito 
Municipal, exceto para as escolas conveniadas sem fins lucrativos, para cargos em 
comissão e os casos previstos em lei, sendo os demais terminantemente proibidos. 
 

§2º. Ao servidor cedido para ocupar cargo em comissão é assegurada sua 
vaga na lotação do órgão de origem. 
 

§3°. A efetivação da cedência ou a sua renovação somente produzirá seus 
efeitos após a publicação do ato no Diário Oficial do Município de Vilhena e após 
encerrado os tramites do processo. 
 

§4°. A cedência será automaticamente cessada, anualmente, em 31 de 
dezembro, ficando obrigatório o pedido de renovação nos 2 (dois) meses anteriores, 
sendo este condicionante para a permanência do servidor a partir do próximo ano. 

 
§5°. No caso de cedência de servidores da educação da rede Municipal de 

Vilhena/RO para outros sistemas de ensino serão garantidos os direitos e vantagens 
funcionais do cargo. 

 
Seção Xlll 

Da Licença Prêmio por Assiduidade 
 

Art. 48. A licença prêmio por assiduidade será concedida ao Profissional da 
Educação Básica de Rede Pública Municipal de Vilhena nos termos da Legislação 
Municipal Vigente. 
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Seção XlV 

Dos Direitos Especiais 
 

Art. 49. Além dos direitos previstos nesta Lei Complementar, são direitos dos 
Profissionais da Educação Básica da Rede Pública Municipal: 
 

I - ter acesso às informações educacionais, biblioteca, material didático-
pedagógico, instrumentos de trabalho, bem como assistência técnica que auxilie e 
estimule a melhoria de seu desempenho profissional e ampliação de seus 
conhecimentos; 
 

II - dispor, no seu ambiente de trabalho, de instalações adequadas e material 
técnico pedagógico suficiente e próprio para o exercício eficiente de suas funções; 

 
III - ter liberdade de escolha e utilização de materiais e procedimentos 

didáticos no processo de ensino e aprendizagem, dentro dos princípios 
psicopedagógicos, em consonância com o Projeto Político Pedagógico construído 
pela comunidade escolar, resguardados os interesses coletivos e institucionais; 

 
IV - não sofrer qualquer tipo de discriminação moral ou material decorrente de 

sua opção profissional, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas na 
legislação vigente; 

 
V - ter acesso às condições necessárias para a publicação de trabalhos e 

livros didáticos ou técnico-científicos que atendam à Política Educacional do 
Município; e 

 
VI - reunir-se em congressos, conclaves, simpósios, seminários, cursos e 

assembleias gerais para tratar de assuntos de interesse da categoria e da educação 
em geral, sem prejuízo das atividades escolares. 
 

Seção XV 
Dos Deveres Especiais 

 
Art. 50. Aos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública Municipal, no 

desempenho de suas atividades, além dos deveres comuns aos servidores públicos 
civis do Município, cumpre: 

 
I - preservar as finalidades da Educação Nacional, inspiradas nos princípios e 

nos ideais de liberdade e de solidariedade humana; 
 
II - promover e/ou participar das atividades educacionais, sociais e culturais, 

escolares e extras escolares em benefício dos alunos e da coletividade a que serve 
a escola; 

 
III - trabalhar em prol da educação integral do aluno, assegurando o 

desenvolvimento do seu senso crítico e consciência política; 
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IV - comprometer-se com o aprimoramento pessoal e profissional através da 

atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos, bem como a observância dos 
princípios morais e éticos; 

 
V - manter em dia registros, escriturações e documentação inerentes ao cargo 

(e função) desempenhado, zelando pela conservação e compartilhamento destes 
registros, arquivos e qualquer outra informação de caráter administrativo; 

 
VI - preservar os princípios democráticos da participação, da cooperação, do 

diálogo, do respeito à liberdade e da justiça social, sempre observando as normas 
técnicas e pedagógicas emanadas da SEMED e CME em consonância com os 
critérios de avaliação da educação municipal, estadual e nacional; e 

 
VII – desenvolver as atividades em consonância com o Referencial Curricular 

do Município de Vilhena. 
 

CAPÍTULO IV 
DA MOVIMENTAÇÃO FUNCIONAL 

 
Art. 51. A movimentação funcional do Profissional da Educação Básica da 

Rede Pública Municipal dar-se-á por progressão funcional.  
 

Parágrafo único. A movimentação do Profissional do Magistério dar-se-á por 
promoção funcional e progressão funcional. 
 

Seção I 
Da Promoção Funcional do Profissional do 

Magistério 
 

Art. 52. A promoção funcional do Profissional do Magistério de uma classe 
para outra imediatamente superior a que ocupa dar-se-á em virtude de nova 
habilitação específica superior alcançada pelo mesmo e prevista na hierarquia das 
classes, devidamente comprovada e requerida. 
 

§1° A promoção do Profissional do Magistério de uma classe para outra 
imediatamente superior é privativa ao cargo e carreira de Professor efetivo estável, 
por ser cargo de finalidade e natureza isonômica. 
 

§2° Ocorrida a promoção funcional, será o Profissional do Magistério 
transferido, automaticamente, para a nova classe na referência inicial 
correspondente. 
 

Art. 53. A promoção funcional do profissional do magistério, de que trata o 
artigo anterior, dar-se-á estritamente em conformidade com o estabelecido nesta Lei 
Complementar. 
 

Seção II 
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Da Progressão Funcional dos Profissionais da Educação 
 

Art. 54. Progressão funcional é a passagem dos titulares dos cargos que 
compõem a carreira dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública 
Municipal de uma referência para outra imediatamente superior na mesma classe a 
que pertence. 

 
Art. 55. As progressões funcionais dar-se-ão de 02 (dois) em 02 (dois) anos 

de efetivo exercício na respectiva classe, no percentual de 5% (cinco por cento), na 
forma de regulamento específico, excetuado o primeiro período de progressão que, 
em razão do estágio probatório, dar-se-á após os 03 (três) anos, desde que, 
obrigatoriamente, observados os seguintes critérios cumulativos: 

 
I – antiguidade; 
 
II – assiduidade; e 
 
III – avaliação sistemática do desempenho profissional. 

 
§1º. Para efeitos da concessão da progressão de uma referência para outra 

imediatamente superior entende-se por antiguidade o período correspondente ao 
interstício de 02 (dois) anos e por assiduidade o servidor que tiver abaixo de 5 
(cinco) faltas anuais injustificadas. 
 

§2º. A avaliação sistemática do desempenho profissional será aplicada de 
acordo com o regulamento específico, a ser publicado no prazo de até 01 (um) ano, 
a contar da publicação desta Lei Complementar, estando sob a coordenação da 
Gerência de Recursos Humanos. 

 
§3º. O direito a percepção da progressão ocorrerá no mês de aniversário de 

contrato do servidor subsequente à sua aquisição. 
 
Art. 56. Interrompem o exercício, para fins de progressão funcional: 
 
I – afastamento das atribuições específicas do cargo, exceto quando 

convocado para exercer cargos em comissão ou cargo de chefia nas unidades 
administrativas da Secretaria Municipal da Educação, cargo de Direção Superior do 
Município ou quando no exercício de mandato eletivo em entidades representativas 
do Magistério Público Municipal; 
 

II – licença para tratamento de interesses particulares; 
 
III – licença por motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro; 
 
IV – estar em disponibilidade remunerada; 
 
V – suspensão disciplinar; e 
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VI – prisão determinada por autoridade competente. 
 

Art. 57. A progressão funcional decorrerá da antiguidade, da assiduidade e do 
resultado da avaliação sistemática anual do desempenho profissional, a ser validada 
pela Comissão de Gestão do Plano, e regulamentada especificamente através de 
Decreto. 
 

§1º. Será avaliado e terá o benefício da progressão funcional apenas o 
servidor que efetivamente estiver no desempenho do cargo para o qual foi nomeado 
e empossado, desde que exerça sua função no âmbito da Secretaria Municipal da 
Educação ou ressalvados os casos previstos em lei. 
 

§2°. A progressão funcional dar-se-á automaticamente, mediante confirmação 
da antiguidade, da assiduidade e do resultado da avaliação do desempenho do 
profissional pela Gerência de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da 
Educação. 
 

§3°. Decorrido o prazo previsto e não havendo processo de avaliação 
sistemática do desempenho profissional, a progressão funcional dar-se-á com base 
somente na antiguidade e assiduidade. 

 
CAPÍTULO V 

DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Art. 58. A qualificação profissional objetiva o aprimoramento permanente do 
ensino e a movimentação na carreira será assegurada através de cursos de 
formação inicial e continuada em instituições credenciadas pelo Ministério da 
Educação/MEC, de programas de aperfeiçoamento em serviços e de outras 
atividades de atualização profissional, observando os programas prioritários 
definidos pela Legislação Educacional, cumprindo os critérios de: 

 
§1º A concessão de licença para frequentar cursos de pós- graduação nos 

níveis de pós-graduação/especialização (lato-sensu), de mestrado (stricto sensu) e 
doutorado (stricto-sensu) será concedida ao profissional da Educação, de forma 
remunerada computando o tempo para todos os fins de direito, desde que: 

 
I – haja efetivo suficiente para o desempenho normal das atividades afetadas 

à rede pública municipal de ensino e o número de professores afastados para cursos 
de qualificação profissional não poderá exceder a 5% (cinco por cento) do quadro de 
profissionais efetivos da Secretaria Municipal de Educação; 

 
Il – a qualificação seja identificada necessariamente com a área de atuação 

do profissional cumprindo-se os seguintes critérios: 
 
a) Para cursos de pós-graduação nos níveis de especialização (lato-sensu), 

mestrado e doutorado (stricto-sensu), o período de afastamento do servidor 
corresponderá obrigatoriamente ao tempo máximo estabelecido para a conclusão do 
curso conforme grade da instituição ao qual teve o ingresso; 
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b) Na hipótese de ingresso imediato no Doutorado ao término do Mestrado, o 

servidor fará jus à prorrogação do período de afastamento para continuidade de 
especialização stricto-sensu e somente, após a conclusão deste, retornará a Rede 
Municipal de Ensino de Vilhena para cumprimento dos períodos de afastamento 
para este fim;  

 
c) Caberá ao servidor apresentar à Secretaria Municipal de Educação, 

documentos comprobatórios dos períodos de afastamentos necessários à conclusão 
dos cursos. 

 
§2° A solicitação deverá ser encaminhada ao Chefe Imediato, e 

posteriormente, ao Gabinete do Secretário Municipal de Educação que emitirá 
parecer sobre a solicitação da licença remunerada e encaminhará para os trâmites 
administrativos legais.  

  
§3° O profissional da educação de que trata este artigo, que solicitar licença 

para estudos continuados, somente poderá afastar-se de suas atividades após a 
publicação do ato administrativo concedente, desde que apresentado em tempo 
hábil e conforme os trâmites da administração pública municipal. A licença para 
qualificação profissional estará condicionada a investidura em cursos de pós-
graduação stricto-sensu na área de Educação. 

 
§4° Quando dos afastamentos, dar-se-á prioridades à situação funcional dos 

professores, priorizando os que tiverem mais tempo de exercício junto ao sistema 
municipal de ensino.  

 
§5º Os afastamentos só acontecerão para frequência em cursos de 

instituições credenciadas, segundo legislação nacional e municipal. 
 
§6º Os licenciados deverão apresentar relatórios de suas atividades, 

semestralmente, assinados pelo orientador e coordenador do curso. 
 
Art. 59. O profissional da educação da rede pública municipal de ensino 

licenciado para fins de que trata o artigo anterior assinará termo de compromisso 
com a administração obrigando-se a prestar serviços na Secretaria Municipal de 
Educação ou nos órgãos a ela vinculados, quando de seu retorno, por um período 
igual ao de seu afastamento e somente poderá solicitar afastamento para 
qualificação profissional. 

 
Parágrafo Único. No caso do não cumprimento do disposto neste artigo, 

deverá o profissional da educação ressarcir o Município pelo período do afastamento 
remunerado com a devida correção monetária. 

 
CAPÍTULO VI 

DO REGIME DE TRABALHO 
 

Seção I 
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Da Jornada Semanal de Trabalho 
 

Art. 60. A distribuição da jornada de trabalho dos Profissionais da Educação 
Básica da Rede Pública Municipal é de responsabilidade da unidade escolar ou 
administrativa e deve estar articulada ao Plano Estratégico e à proposta pedagógica, 
em se tratando de unidade escolar. 
 

Parágrafo único. Na composição da jornada de trabalho do profissional do 
magistério, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para 
o desempenho das atividades de interação com os educandos. 
 

Art. 61. A jornada de trabalho dos profissionais do magistério da Educação 
Básica da Rede Pública Municipal de Vilhena poderá ser constituída 
correspondendo, respectivamente a: 
 

I - jornada integral de 20 (vinte) horas semanais; 
 
ll – jornada integral de 30 (trinta) horas semanais; 

 
IIl - jornada integral de 40 (quarenta) horas semanais;  
 
§1º. A jornada de 40 (quarenta) horas semanais do Professor com formação 

para os primeiros anos do Ensino Fundamental, Educação Infantil e EJA Seriado do 
1° ao 5° ano do Ensino Fundamental, em função docente em turmas do 1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental regular, EJA e da Educação Infantil, inclui 20 (vinte) horas 
em atividade de docência, 07 (sete) horas para a atividade de reforço na escola, 10 
(dez) horas para planejamento sendo 2 (duas) cumpridas na escola e 03 (três) horas 
para formação continuada. 
 

§2º. A jornada de 40 (quarenta) horas semanais do Professor Nível lll, do 6º 
ao 9º ano do Ensino Fundamental, inclui 20 (vinte) horas em atividade docente, 
equivalente a 20 (vinte) aulas, 07 (sete) horas para a atividade de reforço na escola, 
10 (dez) horas para planejamento sendo 2 (duas) cumpridas na escola e 03 (três) 
horas para formação continuada. 

 
§3º. A jornada de 30 (trinta) horas semanais do Professor com formação para 

os primeiros anos do Ensino Fundamental, Educação Infantil e EJA Seriado do 1° ao 
5° ano do Ensino Fundamental, em função docente em turmas do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental regular, EJA e da Educação Infantil, inclui 20 (vinte) horas em 
atividade de docência, 06 (seis) horas para planejamento, sendo 01(uma) cumprida 
na escola e 03 (três) horas para formação continuada. 
 

§4º. A jornada de 20 (vinte) horas semanais do Professor Nível II e lll, do 6º 
ao 9º ano do Ensino Fundamental, em função docente, incluem 12 (doze) horas em 
atividade docente, equivalente a 12 (doze) aulas, 01 (uma) horas para a atividade de 
reforço na escola, 03 (três) horas para o planejamento sendo 1 (uma) cumprida na 
escola e 03 (três) horas destinadas à formação continuada e/ou atividades 
independentes. 
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§5º. Ao Professor cuja jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais e 

que atua no 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental regular em atividade docente 
poderá ser estabelecido um horário de reforço remunerado a título de hora-extra, 
limitado em até 07 (sete) horas semanais. 

 
§6º. Para efeito de jornada de trabalho, o módulo aula equivale a 60min 

(sessenta minutos), podendo sofrer alteração. 
 

§7º. A jornada semanal de trabalho dos titulares dos cargos de Profissionais 
do Magistério, Técnico Educacional, Técnico e Analista Educacional será de 40 
(quarenta) horas semanais, podendo, ser executada em horário corrido de 06 (seis) 
horas diárias, no período instituído pela Secretaria Municipal da Educação. 

 
§8º. Poderá ser concedida redução da carga horária, conforme Lei, com a 

consequente redução proporcional da remuneração, somente a pedido do servidor 
interessado e por autorização do titular da Secretaria Municipal de Educação. 

 
§9º. A jornada de trabalho do Supervisor Escolar, Orientador Educacional e 

do Professor/Psicopedagogo será de 40 (quarenta) horas semanais, podendo, ser 
executada em horário corrido de 06 (seis) horas diárias, no período instituído pela 
Secretaria Municipal da Educação. 
 

Art. 62. Ao professor em regime de 40 (quarenta) horas semanais poderá ser 
autorizada a realização de horas extras, não excedentes a 2 (duas) horas diárias, 
para a execução de projeto específico de interesse da unidade escolar, por tempo 
determinado. 
 

Art. 63. Aos titulares dos cargos de Técnico Educacional, Analista 
Educacional e Profissionais do Magistério que não estejam lotados nas unidades 
escolares poderá ser autorizada a realização de horas extras, não excedentes a 2 
(duas) horas diárias, para a execução de serviços específicos de interesse da 
Secretaria Municipal da Educação, por tempo determinado. 

 
Art. 64. Aos Professores em regência para suprir a necessidade do calendário 

escolar poderá ser autorizada a realização de horas extras, não excedentes a 4 
(quatro) horas diárias na educação infantil e 4:15 (quatro horas e quinze minutos) no 
ensino fundamental. 
  

Seção II 
Das Férias 

 
Art. 65. Os Profissionais da Educação Básica da Rede Pública Municipal em 

efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: 
 

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para os profissionais do magistério lotados 
nas unidades escolares, a saber: 
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a) de 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no calendário 
escolar; e 
 

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo, de acordo com o calendário 
escolar, respeitada e cumprida a escala de férias; e 
 

II - de 30 (trinta) dias consecutivos para os demais profissionais da Educação 
Básica, os Técnicos Educacionais e os Analistas Educacionais, conforme escala de 
férias a ser definida pelo respectivo chefe imediato. 
 

§1º. Os Profissionais do Magistério em exercício fora das unidades escolares 
gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala dos setores onde 
estiverem lotados. 
 

§2º. É vedada a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do 
serviço e apenas pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. 

 
§3º. Os Professores, Suporte Pedagógico e Cuidadores de Alunos admitidos 

após o mês de janeiro deverão ter as férias proporcionais ao período 
correspondente. 

 
Art. 66. Aos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública Municipal 

será pago, por ocasião das férias, independente de solicitação, um adicional de 1/3 
(um terço) da remuneração correspondente ao período de férias. 
 

§1º. Ao Profissional do Magistério da Educação Básica da Rede Pública 
Municipal lotados nas unidades escolares, por ocasião das férias de 15 (quinze) 
dias, será pago um adicional de 1/6 (um sexto) da remuneração correspondente, 
preferencialmente no mês de julho. 
 

§2º. As férias dos profissionais da educação sempre iniciarão em dia útil. 
 

CAPÍTULO VII 
DA REMUNERAÇÃO 

 
Seção I 

Disposições Gerais 
 

Art. 67. Considera-se para efeitos desta Lei Complementar: 
 

I - Vencimento - a retribuição pecuniária mensal devida ao profissional da 
educação pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao nível da habilitação 
adquirida e à referência alcançada, considerada a jornada de trabalho; e 

 
II - Remuneração - o vencimento relativo ao cargo, referência ao nível de 

habilitação em que se encontre o servidor, acrescido das vantagens pecuniárias e 
gratificações a que fizer jus através da presente Lei Complementar. 
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Art. 68. O valor do vencimento inicial dos profissionais do magistério será 
determinado a partir do piso salarial profissional nacional estabelecido pela Lei 
Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, sendo este valor proporcional conforme a 
jornada de trabalho e classe. 
 

§1°. Para os fins do que estabelece este artigo, considera-se piso salarial 
profissional a referência sobre a qual incidem os coeficientes que irão determinar o 
valor do vencimento. 

 
§2°. A diferença salarial entre o nível médio e superior deverá ser mantida em 

60% (sessenta por cento). 
 

§3°. A Tabela de Vencimentos dos profissionais do magistério é constituída 
de classes e referências. 
 

Art. 69. O intervalo entre as referências será de 2 em 2 anos e corresponderá 
a 5% (cinco por cento). 
 

Art. 70. Fica instituída a Remuneração Variável por Desempenho Profissional, 
que poderá ser concedida ao servidor através de regulamento próprio que 
disciplinará as condições e requisitos de sua aplicação. 
 

Seção II 
Das Vantagens 

 
Art. 71. Além do vencimento, o servidor abrangido pelo presente Plano de 

Carreira, Cargo e Remuneração fará jus às seguintes vantagens: 
 

I – adicional por serviço extraordinário; e 
 

II - gratificações: 
 

a) Gratificação de Atividade Docente: concedida aos professores pelo efetivo 
exercício da docência (sala de aula) na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e 
EJA, no percentual de 25%, sobre o salário base do servidor, desde que cumpram 
as jornadas de trabalho estabelecidas nos artigos 60 a 64, desta Lei Complementar, 
salvo os profissionais que já recebem gratificação específica (gratificação de 2° ano 
e gratificação de ensino especial); 
 

b) Gratificação de Efetivo Trabalho: concedida aos profissionais do Magistério 
em efetivo exercício no cargo de supervisão, orientação ou psicopedagogia, desde 
que lotados exclusivamente nas unidades escolares, a ser concedida no percentual 
20% (vinte por cento), sobre o salário base do servidor; 
 

c) Gratificação a ser concedida ao servidor concursado no cargo de secretário 
escolar, no percentual de 20% (vinte por cento), sobre o salário base do servidor; 
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d) Gratificação de Titulação: destinada aos Profissionais do Magistério, 
Analistas Educacionais, pela titulação em cursos de pós graduação latu sensu, com 
duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, em cursos correspondentes à 
sua área de atuação, Mestrado e Doutorado, pelo maior título apresentado, 
excluindo os demais já concedidos, nos percentuais de 30% (trinta por cento), 40% 
(quarenta por cento) e 50% (cinquenta por cento) respectivamente, no salário base 
do servidor. Obtendo outras titulações e graduações o servidor fará jus a 5% (cinco 
por cento) não podendo exceder a gratificação de mestrado. 

 
e) Aos profissionais do Magistério Nível l, nível ll e monitores de ensino que 

venham obter a titulação de Licenciatura Plena, serão concedida gratificação por 
titulação no valor de 40% (quarenta por cento) sobre o salário base do servidor. E 
aos monitores de ensino que venham a obter Certificação de Magistério e ou 
titulação de Licenciatura Plena, será concedida gratificação de equiparação salarial 
aos vencimentos dos cargos de Professor Docente em nível l conforme 
comprovação de escolaridade e qualificação profissional; 
 

f) Gratificação de Escolaridade: concedida pela elevação da escolaridade e da 
habilitação profissional pós ingresso na carreira é destinada aos Técnicos 
Educacionais nos percentuais de 5% (cinco por cento) sobre o salário base do 
servidor pela conclusão do Ensino Fundamental, 15% (dez por cento) sobre salário 
base do servidor pela conclusão do Ensino Médio e/ou Curso Profissionalizante com 
carga horária igual ou superior a 360 horas, de 25% (vinte por cento) sobre o salário 
base do servidor pela conclusão de Ensino Superior, de 30% (trinta por cento) sobre 
o salário base do servidor pela conclusão de Pós – Graduação, de 35% (trinta e 
cinco por cento) sobre o salário base do servidor pela conclusão de Mestrado e 40% 
(quarenta por cento) sobre o salário base do servidor pela conclusão de Doutorado, 
não sendo cumulativo os percentuais recebidos; e 
 

g) Gratificação de Interiorização: fica assegurada a todos os profissionais 

contemplados neste Plano, enquanto exercerem suas atividades em escolas da 

Zona Rural uma gratificação de interiorização de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do salário base do servidor, e obedecerá a critérios de distâncias medidas a partir 

dos limites do perímetro urbano da cidade de Vilhena de acordo com as especificações 

abaixo:  

I - Gratificação de 15% (quinze por cento) para docentes que atuarem em escolas 

distantes até 10 (dez) quilômetros; 

II - Gratificação de 20% (vinte por cento) para docentes que atuarem em escolas 

distantes entre 10 (dez) e 15 (quinze) quilômetros; 

III - Gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) para docentes que atuarem em 

escolas com distância superior a 15 (quinze) quilômetros. 

 
§1º. A gratificação referente à função de Secretário Escolar é privativa do 

cargo de Secretário Escolar Concursado. 
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§2º. As gratificações constantes nas alíneas “d”, “e” e “f” são requeridas pelo 
interessado que deverá anexar cópia do Diploma ou Certificado expedido por 
instituição credenciada ao Ministério da Educação e pelo CNE – Concelho Nacional 
de Educação. 
 
 III – auxílios: 

 
a) Auxílio-Alimentação concedido aos servidores do quadro da Secretaria de 

Municipal da Educação lotados e em efetivo exercício, no valor mensal de R$ 500,00 
(quinhentos reais), com caráter indenizatório, não refletirá em nenhuma outra 
vantagem pecuniária recebida, não se incorporará para quaisquer efeitos, não 
sofrerá descontos e não será considerado para fins de incidência de imposto de 
renda ou contribuição previdenciária. 

 
b) Auxílio – transporte será sempre devido ao servidor integrante deste Plano, 

conforme definido em regulamento, independente de qualquer outra vantagem que o 
mesmo venha a perceber. 

 
§1º - O Auxílio Transporte será reajustado todo ano conforme o valor da tarifa 

do transporte coletivo e obedecerá a seguinte fórmula de cálculo X.Y.Z=T sendo: X 
dias úteis, Y quantidade de deslocamento, Z valor atual da tarifa e T o total. 

 
§2º - O Auxílio Transporte deverá ser pago devidamente conforme a 

quantidade de deslocamento do servidor sendo devido em dobro para os servidores 
que fazem dois horários ou possuem dois contratos com o Município. 

 
Art. 72. O enquadramento da unidade escolar, de acordo com a tipologia, será 

publicado através de Ato do Titular da Pasta da Secretaria Municipal da Educação, 
anualmente, no encerramento do Censo no mês de Junho. 
 

§1º. Tendo a Escola direito à nova tipologia, proceder-se-á à adequação dos 
valores das gratificações de funções. 
 

§2º. Inclui-se no cômputo, para fins do estabelecimento da tipologia da escola, 
os espaços físicos de salas de leitura, sala de recursos multifuncionais, laboratórios 
em funcionamento, salas de extensão, biblioteca, auditório e quadra poliesportiva 
coberta. Exclui-se do cômputo, os espaços físicos de sala utilizados ou adaptados 
para outras finalidades e serviços oferecidos pela unidade de ensino, tais como, sala 
de vídeo, de reforço e de apoio que funcionem em outro prédio ou escola. 
 

§3º. Para as funções de Diretor, Vice-diretor, Gerencia de Seção Pedagógica 
e Administrativa, será vedada a nomeação de profissionais de áreas consideradas 
críticas, exceto quando houver necessidade iminente e comprovada; 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 73. - A Comissão de Gestão deste Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração, foi instituída pelo DECRETO Nº _______/2017, com a finalidade de 
alterar, orientar sua implantação e operacionalização. 

 
Parágrafo único. A Comissão instituída pelo DECRETO citado acima, 

composta paritariamente, pelo Município de Vilhena, sendo: 
 
I – 07 (sete) representantes do SINDSUL – Sindicato dos Servidores 

Municipais do Cone Sul de Rondônia: 
 
a – Wanderley Ricardo Campos Torres; 
b – Clésio Cassio Almeida Costa; 
c – Claudio Fernando da Silva; 
d – Vanessa Elias Gonçalves; 
e – Marly da Cunha Miranda; 
f – Iara Aparecida Verdi de Assis; 
g – Fernanda Maura Firmino. 
 
II - 07 (sete) representantes da Secretaria Municipal de Educação – SEMED: 
 
a – Claudia Mara de Lazzari Donadon 
b – Daysilane Lucia da Silva de Alencar; 
c – Leonira Ofrunã Rodrigues; 
d – Luciana Costa Oliveira Leite; 
e – Margarete Arruda da Silva; 
f – Nelci Souza Araujjo; 
g – Sonia Maria Vieira de Moura Yamao. 

 
Art. 74. Os quantitativos das classes e referências existentes na carreira do 

cargo de Profissional do Magistério, bem como os quantitativos das referências dos 
Analistas Educacionais e de Técnicos Educacionais são os definidos nos Anexos I, 
II, III, IV, V, VI VII desta Lei Complementar. 
 

Art. 75. O enquadramento dos atuais profissionais da Educação para o 
presente Plano dar-se-á no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias: 
 

I – para cada Classe de acordo com sua escolaridade; e 
 

II – para as referências das classes de acordo com o tempo de serviço 
prestado no cargo atual, conservando o tempo de serviço do cargo para o qual 
prestou concurso. 

 
Parágrafo único. Após a publicação desta Lei Complementar, todos os 

concursos para preenchimento de vagas na Secretaria Municipal da Educação 
deverão atender as vagas existentes nos cargos com as nomenclaturas definidas 
nesta Lei Complementar. 
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Art. 76. Aos servidores públicos da educação municipal fica assegurada a 
isonomia e irredutibilidade de vencimento, na forma constitucionalmente 
assegurada. 
 

Art. 77. Aos dirigentes sindicais à disposição do SINDSUL, com ônus para a 
Secretaria de Municipal da Educação, ficam garantidos todos os direitos e 
vantagens. 

 
Art. 78. Será considerado como efetivo exercício o afastamento do servidor 

nos dias em que participar de congressos, conclaves, simpósios, seminários, 
representatividade nos conselhos municipais, cursos e assembleias gerais que 
versam sobre assuntos que digam respeito à categoria a que pertença.  

 
Parágrafo único - O afastamento de que trata este artigo deverá ser 

comunicado até 03 (três) dias antes da realização do evento e instituído com o 
documento do respectivo convite ou convocação. 
  

Art. 79. Comprovado, através de certidão expedida pela Secretaria de 
Municipal de Administração – SEMAD que o servidor já completou o tempo de 
serviço e idade, a ele será garantido o afastamento remunerado até a homologação 
de sua aposentadoria pelo órgão ou autoridade competente. 
 

Art. 80. Os anexos I, II, III, IV e V da Lei Complementar nº 147, de 2010, 
passam a vigorar conforme esta Lei Complementar. 

 
Art. 81. Ficam revogados as disposições em contrário da Lei Complementar 

147/2010, 007/96, 008/96 e 068/2002. 
 
Art. 82. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos financeiros a contar de 1º de janeiro de 2018. 
 

Prefeitura Municipal de Vilhena, 01 de janeiro de 2018. 
 
 

ROSANI DONADON 
PREFEITA
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ANEXO I 

GRUPO – CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – MAG 300 
LINHA DE TRANSPOSIÇÃO E QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE DOCÊNCIA E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

CARGO 
QUANT

. 
VAGAS 

CÓDIGO CLASSE 
REFERÊNCIA 

SALARIAL 
INICIAL 

ÓRGÃO ESCOLARIDADE 

Administrador 
escolar 

02 MAG - 301 P I SEMED 
Professor habilitado em Pedagogia e demais áreas da educação com 
especialização em Administração/Gestão Escolar. 

Orientador 
Educacional 

45 MAG - 302 P l SEMED 
Professor habilitado em Pedagogia com habilitação específica de docência e 
orientação educacional, professor habilitado em Pedagogia ou demais áreas 
da educação com Especialização em Orientação Educacional. 

Pedagogo 09 MAG - 303 P l SEMED 
Com formação em nível superior, em curso de licenciatura plena em 
Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental ou Curso equivalente, nos termos da legislação vigente. 

Professor 700 

Nível l – MAG - 304 L l SEMED Com formação de docência em nível normal magistério. 

Nível l – MAG - 304 L l SEMED 
Com formação em nível médio normal magistério com complementação em 
educação especial em nível equivalente. 

Nível ll – MAG - 306 N l SEMED 
Com formação em nível superior, em curso de licenciatura curta nas áreas de 
conhecimento específicas do currículo ou com formação pedagógica, nos 
termos da legislação vigente. 

Nível lll – MAG - 
305 

M l SEMED 

Com formação em nível superior, em curso de licenciatura plena em 
Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e séries iniciais do Ensino 
Fundamental ou Curso equivalente; 
Professor nas áreas específicas com formação em nível superior, em curso 
de licenciatura plena de conhecimento do currículo ou com formação 
pedagógica, nos termos da legislação vigente; 
Professor do AEE com formação em curso de nível superior de Licenciatura 
Plena em Pedagogia e/ou áreas específicas com Especialização em 
Atendimento Educacional Especializado. 

Supervisor 
Escolar 

50 MAG - 308 P l SEMED 
Professor habilitado em Pedagogia com habilitação específica de docência e 
supervisão escolar, pedagogo de séries iniciais ou demais áreas da educação 
com Especialização em Supervisor Escolar. 

Psicopedagog
o 

05 MAG - 309 P l SEMED 
Profissional habilitado em Pedagogia ou demais áreas de docência com 
especialização em Psicopedagogia. 

Técnico 
administrativo 

01 MAG - 310 Q l SEMED 
Profissional com formação mínima de licenciatura plena e habilitação em 
qualquer área de docência, detentor de certificação lato-sensu, em área de 
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educacional administração pública e/ou áreas equivalentes, bem como comprovada 
experiência em planejamento, execução e avaliação de ações, programas e 
projetos. 

Técnico de 
Programas e 

Políticas 
Educacionais 

01 MAG - 311 Q l SEMED 

Profissional com formação mínima de licenciatura plena e habilitação em 
qualquer área de docência, detentor de certificação lato-sensu em área 
pedagógica e comprovada experiência em planejamento, execução e 
avaliação de ações, programas e projetos referentes à coordenação 
pedagógica. 

Técnico em 
Inspeção 

Publicação e 
Normas 

Educacionais 

01 MAG - 312 Q l SEMED 

Profissional com formação mínima de licenciatura plena e habilitação em 
qualquer área de área de docência, detentor de certificação lato-sensu em 
área educativa para exercer atividades no âmbito interno da Secretaria 
Municipal de Educação dando suporte ao sistema educacional. 

Técnico de 
Planejamento 

e 
Coordenação 
de Informática 

Educativa 

01 MAG - 313 Q l SEMED 
Profissional Habilitado em Ciência da Computação e áreas afins, portador de 
diploma de Pós-Graduação e/ou Especialização em Informática Educativa, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação. 

Técnico de 
Informática 

Educativa em 
Laboratórios 

Escolares 

01 MAG - 314 Q l SEMED 
Profissional habilitado em Licenciatura Plena em áreas de Tecnologia 
Educacional e áreas afins com atuação no laboratórios escolares. 

Instrutor de 
Libras I 

02 MAG - 318 L l SEMED 

Curso de nível médio completo e Certificado de curso de instrutor em libras 
com mínimo de 120 horas, promovido por instituições de ensino superior ou 
instituições credenciadas pelas Secretarias de Educação ou Federação 
Nacional de Educação e Integração de surdos-FENEIS/MEC. 

Instrutor de 
Libras ll 

02 MAG - 319 P l SEMED 

Curso de nível superior completo e, Certificado de Proficiência em Libras ou 
Certificado de cursos de instrutores com no mínimo de 120 horas, promovido 
por instituições de ensino superior ou instituições credenciadas pelas 
Secretarias de Educação ou Federação Nacional de Educação e Integração 
de surdos-FENEIS/MEC. 

Intérprete de 
Libras 

02 MAG - 320 P l SEMED 

Curso de nível superior completo de Tradução e Interpretação com 
habilitação em Libras – Língua Portuguesa, ou Curso de nível superior 
completo e especialização em Libras, promovido por instituições de ensino 
superior, instituições credenciadas pelas Secretarias de Educação e ou 
Federação Nacional de Educação e Integração dos surdos – FENEIS/MEC. 
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ANEXO ll 

QUADRO SUPLEMENTAR DE CARGOS EM EXTINÇÃO 

 
CATEGORIA 
FUNCIONAL 

 

ÓRGÃO 
QUANTI. 
VAGAS 

CÓDIGO CLASSE 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL - 

ESCOLARIDADE 

 
Monitor de Ensino l 
 

SEMED  MAG – 315  K Nível médio completo 

 
Monitor de Ensino ll 
 

SEMED  MAG – 316 K Nível fundamental completo 

 
Monitor de Ensino 
lll 
 

SEMED  MAG – 317  K Nível fundamental incompleto 
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ANEXO IIl 

GRUPO – TÉCNICO EDUCACIONAL – TE 
QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE SUPORTE AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

CATEGORIA 
FUNCIONAL 

ÓRGÃO QUANT. VAGAS CARGO CÓDIGO ESCOLARIDADE 

Assistente de Sala SEMED  Assistente de Sala TE – 1  Nível médio completo 

Merendeira SEMED 120 Merendeira TE – 2 Ensino fundamental incompleto  

Secretário Escolar l SEMED  Secretário Escolar TE – 3  Nível médio completo 

Cuidador de Alunos SEMED 50 Cuidador de Alunos TE – 4 Nível médio completo 

Inspetor de aluno SEMED 06 Inspetor de aluno TE – 5 Nível fundamental completo 

Biblioteconomista SEMED 02 Biblioteconomista TE – 6  Nível superior completo 
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ANEXO IV 

GRUPO – ANALISTA EDUCACIONAL 

QUADRO DE VAGAS DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (LEI PRÓPRIA) 

DESTINADAS Á LOTAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

GRUPO OCUPACIONAL – ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS 100 

CATEGORIA 
FUNCIONAL 

ÓRGÃO CARGO QUANTI CÓDIGO CLASSE ESCOLARIDADE 

Fonoaudiologia 
Institucional 
Educacional 

SEMED Fonoaudiólogo  ANS - 116 J 
Profissional com nível superior habilitado em Fonoaudiologia, com 
dedicação exclusiva à Secretaria Educacional de Educação e/ou 
unidades escolares. 

Assistente Social 
Institucional 
Educacional 

SEMED 
Assistente 

Social 
 ANS - 104 J 

Profissional com nível superior habilitado em Serviço Social com 
dedicação exclusiva à Secretaria Municipal de Educação e/ou 
unidades escolares. 

Nutricionista 
Educacional 

SEMED Nutricionista  ANS - 120 J 

Profissional com nível superior habilitado em Nutrição com a 
atribuição de planejar e executar programas ou atividades no 
campo nutricional, bem como elaborar tabelas nutricionais e 
orientar a composição de cardápios das refeições oferecidas nas 
instituições educacionais do município. 

Psicólogo 
Educacional 

SEMED Psicólogo  ANS - 121 J 
Profissional com Habilitação em Psicologia, com atuação exclusiva 
na Secretaria Municipal de Educação e unidades escolares. 

Advogado 
Educacional 

SEMED Advogado  AE – 7 A,B ou C 
Profissional com nível superior Habilitado em Advocacia, com 
atuação exclusiva na Secretaria Municipal de Educação e unidade 
escolares. 

Contador 
Educacional 

SEMED Contador  ANS - 109 K 
Profissional com nível superior em Contabilidade, com atuação 
exclusiva na Secretaria Municipal de Educação e unidades 
escolares. 

Economista 
Educacional 

SEMED Economista  ANS - 110 K 
Profissional com nível superior Economia, com atuação exclusiva 
na Secretaria Municipal de Educação e unidades escolares. 
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ANEXO V 

GRUPO – TÉCNICO EDUCACIONAL 
 

QUADRO DE VAGAS DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (LEI PRÓPRIA) DESTINADAS Á LOTAÇÃO 

PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

GRUPO OCUPACIONAL: APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO – ATA 400 

CATEGORIA 
FUNCIONAL 

ÓRGÃO CARGO 
QUANT. 
VAGAS 

CÓDIGO CLASSE ESCOLARIDADE 

Motoristas de Viaturas 
Pesadas 

SEMED 
Motoristas de Viaturas 

Pesadas 
 ATA - 430 D 

Nível fundamental 
incompleto 

Técnico em Informática SEMED Técnico em Informática  ATA - 428  Nível médio completo 

 

GRUPO OCUPACIONAL: APOIO OPERACIONAL E SERVIÇOS DIVERSOS – ASD 500 

CATEGORIA 
FUNCIONAL 

ÓRGÃO CARGO 
QUANT. 
VAGAS 

CÓDIGO CLASSE ESCOLARIDADE 

Eletricista Predial SEMED Eletricista Predial  ASD - 512 B 
Nível fundamental 
incompleto 

Carpinteiro  SEMED Carpinteiro  ASD - 509 B 
Nível fundamental 
incompleto 

Serviços Gerais SEMED Serviços Gerais  ASD - 524 A 
Nível fundamental 
incompleto 

Vigia  SEMED Vigia   ASD - 526 A 
Nível fundamental 
incompleto 

Motoristas de Viaturas 
Leves 

SEMED 
Motoristas de Viaturas 

Leves 
 ASD - 518 B 

Nível fundamental 
incompleto 

 

 

 



ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA 
Gabinete da Prefeita 

  

40 
 

ANEXO VI 

TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

DOCÊNCIA E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Tabela l – 40 horas semanais 

CARGO/NÍVEL 

Refer
ência 
Inicial 

Do 
Cargo 

C
la

s
s
e
s

 

REFERÊNCIAS SALARIAIS 

l ll lll lV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

MONITOR – I, II, III I K 937,00 983,85 1.033,04 1.084,69 1.138,93 1.195,88 1.255,67 1.318,45 1.384,38 1.453,59 1.526,27 1.602,59 1.682,72 

 
PROFESSOR – NÍVEL 1 
 

I L 2.298,80 2.413,74 2.534,42 2.661,14 2.794,20 2.933,91 3.080,61 3.234,64 3.396,37 3.566,19 3.744,50 3.931,72 4.128,31 

 
PROFESSOR – NÍVEL 3 
 

I M 3.678,08 3.861,98 4.055,08 4.257,84 4.470,73 4.694,27 4.928,98 5.175,43 5.434,20 5.705,91 5.991,20 6.290,76 6.605,30 

 
PROFESSOR – NÍVEL 2 
 

I N 3.448,20 3.620,61 3.801,64 3.991,72 4.191,31 4.400,87 4.620,92 4.851,96 5.094,56 5.349,29 5.616,75 5.897,59 6.192,47 

PROFISSIONAIS DE 
COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA: 
GESTOR/ADMINISTRAD
OR ESCOLAR, 
SUPERVISOR 
ESCOLAR, 
ORIENTADOR 
EDUCACIONAL, 
PEDAGOGO, 
PSICOPEDAGOGO, 
INSTRUTOR DE LIBRAS 
II E INTERPRETE DE 
LIBRAS 

I P 3.678,08 3.861,98 4.055,08 4.257,84 4.470,73 4.694,27 4.928,98 5.175,43 5.434,20 5.705,91 5.991,20 6.290,76 6.605,30 

COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA - 
CARGOS 
TÉCNICOS:CÓDIGO 
MAG-310, MAG-311, 
MAG-312, MAG-313 e 
MAG-314 

I Q 3.678,08 3.861,98 4.055,08 4.257,84 4.470,73 4.694,27 4.928,98 5.175,43 5.434,20 5.705,91 5.991,20 6.290,76 6.605,30 
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ANEXO VI 

TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

DOCÊNCIA E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Tabela l – 30 horas semanais 

CARGO/NÍVEL 

Refer
ência 
Inicial 

Do 
Cargo 

C
la

s
s
e
s

 

REFERÊNCIAS SALARIAIS 

l ll lll lV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

 
PROFESSOR – NÍVEL 1 
 

I L 1.724,10 1.810,31 1.900,82 1.995,86 2.095,65 2.200,44 2.310,46 2.425,98 2.547,28 2.674,64 2.808,38 2.948,80 3.096,24 

 
PROFESSOR – NÍVEL 3 
 

I M 2.758,56 2.896,49 3.041,31 3.193,38 3.353,05 3.520,70 3.696,73 3.881,57 4.075,65 4.279,43 4.493,40 4.718,07 4.953,98 

 
PROFESSOR – NÍVEL 2 
 

I N 2.586,15 2.715,46 2.851,23 2.993,79 3.143,48 3.300,66 3.465,69 3.638,97 3.820,92 4.011,97 4.212,57 4.423,19 4.644,35 

PROFISSIONAIS DE 
COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA: 
GESTOR/ADMINISTRAD
OR ESCOLAR, 
SUPERVISOR 
ESCOLAR, 
ORIENTADOR 
EDUCACIONAL, 
PEDAGOGO, 
PSICOPEDAGOGO, 
INSTRUTOR DE LIBRAS 
II E INTERPRETE DE 
LIBRAS 

I P 2.758,56 2.896,49 3.041,31 3.193,38 3.353,05 3.520,70 3.696,73 3.881,57 4.075,65 4.279,43 4.493,40 4.718,07 4.953,98 

COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA - 
CARGOS 
TÉCNICOS:CÓDIGO 
MAG-310, MAG-311, 
MAG-312, MAG-313 e 
MAG-314 

I Q 2.758,56 2.896,49 3.041,31 3.193,38 3.353,05 3.520,70 3.696,73 3.881,57 4.075,65 4.279,43 4.493,40 4.718,07 4.953,98 
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ANEXO VI 

TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

DOCÊNCIA E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Tabela l – 20 horas semanais 

CARGO/NÍVEL 

Refer
ência 
Inicial 

Do 
Cargo 

C
la

s
s
e
s

 

REFERÊNCIAS SALARIAIS 

l ll lll lV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

 
PROFESSOR – NÍVEL 1 
 

I L 1.149,40 1.206,87 1.267,21 1.330,57 1.397,10 1.466,96 1.540,31 1.617,32 1.698,19 1.783,10 1.872,25 1.965,86 2.064,16 

 
PROFESSOR – NÍVEL 3 
 

I M 1.839,04 1.930,99 2.027,54 2.128,92 2.235,36 2.347,13 2.464,49 2.587,71 2.717,10 2.852,95 2.995,60 3.145,38 3.302,65 

 
PROFESSOR – NÍVEL 2 
 

I N 1.724,10 1.810,31 1.900,82 1.995,86 2.095,65 2.200,44 2.310,46 2.425,98 2.547,28 2.674,64 2.808,38 2.948,80 3.096,24 

PROFISSIONAIS DE 
COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA: 
GESTOR/ADMINISTRAD
OR ESCOLAR, 
SUPERVISOR 
ESCOLAR, 
ORIENTADOR 
EDUCACIONAL, 
PEDAGOGO, 
PSICOPEDAGOGO, 
INSTRUTOR DE LIBRAS 
II E INTERPRETE DE 
LIBRAS 

I P 1.839,04 1.930,99 2.027,54 2.128,92 2.235,36 2.347,13 2.464,49 2.587,71 2.717,10 2.852,95 2.995,60 3.145,38 3.302,65 

COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA - 
CARGOS 
TÉCNICOS:CÓDIGO 
MAG-310, MAG-311, 
MAG-312, MAG-313 e 
MAG-314 

I Q 1.839,04 1.930,99 2.027,54 2.128,92 2.235,36 2.347,13 2.464,49 2.587,71 2.717,10 2.852,95 2.995,60 3.145,38 3.302,65 
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ANEXO VII 

TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

DE SUPORTE AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

Tabela l – 40 horas semanais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO/NÍVEL 

Referên
cia 

Inicial 
Do 

Cargo 

C
la

s
s
e
s

 

REFERÊNCIAS SALARIAIS 

l ll lll lV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

ASSINTENTE DE 
SALA 

I TE-1 1.275,76 1.314,03 1.353,45 1.394,06 1.435,88 1.478,96 1.523,32 1.569,02 1.616,09 1.664,58 1.714,51 1.765,95 1.818,93 

MERENDEIRA I TE-2 1.275,76 1.314,03 1.353,45 1.394,06 1.435,88 1.478,96 1.523,32 1.569,02 1.616,09 1.664,58 1.714,51 1.765,95 1.818,93 

INSPETOR DE 
ALUNOS 

I TE-3 1.300,00 1.339,00 1.379,17 1.420,55 1.463,16 1.507,06 1.552,27 1.598,84 1.646,80 1.696,21 1.747,09 1.799,50 1.853,49 

SECRETÁRIO 
ESCOLAR I 

I TE-4 1.300,00 1.339,00 1.379,17 1.420,55 1.463,16 1.507,06 1.552,27 1.598,84 1.646,80 1.696,21 1.747,09 1.799,50 1.853,49 

CUIDADOR DE 
ALUNOS 

I TE-5 1.513,43 1.558,83 1.605,60 1.653,77 1.703,38 1.754,48 1.807,11 1.861,33 1.917,17 1.974,68 2.033,92 2.094,94 2.157,79 

BIBLIOTECONOMI
STA 

I TE-6 2.657,27 1.736,99 2.819,1 2.903,67 2.990,78 3.080,50 3.172,92 3.268,11 3.366,15 3.467,13 3.571,15 3.678,28 3.788,63 
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ANEXO VII 

TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS (LEI PRÓPRIA) DESTINADAS Á LOTAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
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A Comissão de Gestão deste Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, foi instituída pelo DECRETO Nº _______/2017, 
com a finalidade de alterar, orientar sua implantação e operacionalização. 

 
____________________________________________ 

Wanderley Ricardo Campos Torres; 
 

____________________________________________ 

Clésio Cassio Almeida Costa; 
 

____________________________________________ 

Claudio Fernando da Silva; 
 

____________________________________________ 

Vanessa Elias Gonçalves; 
 

____________________________________________ 

Marly da Cunha Miranda; 
 

____________________________________________ 

Iara Aparecida Verdi de Assis; 
 

____________________________________________ 

Fernanda Maura Firmino. 
 

 

____________________________________________ 

Claudia Mara de Lazzari Donadon 
 

____________________________________________ 

Daysilane Lucia da Silva de Alencar; 
 

____________________________________________ 

Leonira Ofrunã Rodrigues; 
 

____________________________________________ 

Luciana Costa Oliveira Leite; 
 

____________________________________________ 

Margarete Arruda da Silva; 
 

____________________________________________ 

Nelci Souza Araujjo; 
 

____________________________________________ 

Sonia Maria Vieira de Moura Yamao. 
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ANEXO VIII 
 

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 
 

GRUPO - CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – MAG 300 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Administrador Escolar 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Magistério - MAG – 300 
CÓDIGO: MAG - 301                  CLASSE: P (MAG) 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Dirigir estabelecimento oficiais de ensino, planejando, 
organizando e coordenando a execução dos programas de ensino e os serviços 
administrativos, para possibilitar o desempenho regular das atividades docentes e 
discentes. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Registro Profissional 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
Licenciatura Plena em qualquer área de docência com Habilitação ou Especialização 
com Habilitação em Administração Escolar. 
JORNADA DE TRABALHO: 40, 30 ou 20 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Planejar a execução dos programas de trabalho pedagógico, como elaboração de 
currículo, calendário escolar e outros afins junto aos professores e comunidade local; 
-Organizar as atividades administrativas, analisando a situação da escola e a 
necessidade de ensino para assegurar bons índices de rendimento escolar; 
-Analisar o plano de organização das atividades dos professores, como distribuição de 
turnos, horas de aula, disciplinas e turmas, examinando-o em todas suas implicações 
para verificar a adequação do mesmo às necessidades do ensino; 
-Coordenar os trabalhos administrativos, supervisionando a matrícula de alunos, a 
merenda escolar e a previsão de materiais e equipamentos, a fim de assegurar a 
regularidade no funcionamento do estabelecimento que dirigir; 
-Propor regulamento, traçando normas de disciplina e higiene, definindo competências 
e atribuições visando propiciar ambiente adequado à formação integrada dos alunos; 
-Conhecer a legislação oficial referente ao ensino, para dirigir a escola segundo os 
padrões exigidos; 
-Realizar reuniões com os alunos, com os pais dos alunos, com os professores e/ou 
com os servidores administrativos para discussão dos assuntos relacionados ao ensino 
e ao funcionamento da escola; 
-Requisitar professores ou servidores para suprir carências; 
-Elaborar relatórios sobre suas atividades; 
-Responder pelo estabelecimento de ensino junto ao Conselho Estadual de Educação 
e Conselho Federal de Educação; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
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DENOMINAÇÃO DO CARGO: Orientador Educacional 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Magistério - MAG – 300 
CÓDIGO: MAG - 302                       CLASSE: P (MAG) 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Elaborar, acompanhar, atualizar e avaliar os planos e ações educativas, propondo 
diretrizes, implantando a Orientação Educacional nas Unidades Escolares, 
estabelecendo uma ação integrada entre Escola e Secretaria de Educação, visando 
uma atuação junto ao educando e o desenvolvimento do processo educativo. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Registro Profissional 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
Licenciatura Plena em qualquer área de docência com Habilitação ou Especialização 
em Orientação Educacional. 
JORNADA DE TRABALHO: 40, 30 ou 20 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Elaborar, orientar e acompanhar o planejamento das ações técnico-pedagógicas e 
administrativas, juntamente com os técnicos e especialistas da área; 
-Participar, a nível de sistema, da elaboração e implementação dos planos, programas 
e projetos relacionados com o processo ensino-aprendizagem e de interesse da 
comunidade escolar; 
-Acompanhar a implantação e implementação da Orientação Educacional, no âmbito 
dos três níveis e graus de ensino; 
-Formular diretrizes pertinentes à atuação da Orientação Educacional, baseando-se na 
realidade sócio-político-econômica e educacional do País e do ensino; 
-Articular-se com a Faculdade de Educação, objetivando subsidiar a reformulação dos 
cursos e trocar experiências edificasseonais; 
-Propor ao órgão competente a realização de cursos de capacitação para o pessoal 
técnico e administrativo; 
-Fornecer orientação técnico-pedagógica aos técnicos da área que desempenham suas 
funções nos diversos setores ligados à área de Educação; 
-Planejar, desenvolver, coordenar e acompanhar processo de identificação das 
características básicas da comunidade e clientela escolar, incrementando uma ação 
participativa; 
-Manter contato com entidades externas ao sistema, promovendo a troca de 
experiências necessárias ao aprimoramento do trabalho educativo; 
-Planejar, coordenar e elaborar diretrizes, juntamente com as Delegacias de Educação 
e Escolas, que possibilitem a discussão sobre as funções do trabalho na sociedade, 
incorporando a orientação para o trabalho ao processo educativo global; 
-Propor medidas que assegurem uma efetiva ação educativa, participando do 
desenvolvimento do currículo da escola, possibilitando a integração vertical e 
horizontal; 
-Analisar relatórios e informações apresentadas pelas equipes intermediárias, 
objetivando a reformulação e atualização das ações pedagógicas nos diversos níveis, 
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como também assegurar o atingimento dos objetivos e metas propostos pelo sistema 
Educacional; 
-Estabelecer linha de comunicação com os técnicos das Unidades Escolares, para 
implantação das diretrizes e obtenção de informações sobre a realidade educacional do 
Município; 
-Estabelecer um plano de informações entre a Secretaria de Educação e as Unidades 
Educativas, possibilitando a realimentação do sistema, bem como a correção das 
distorções existentes, para a melhoria da qualidade do ensino; 
-Dinamizar os planos, programas e ações desenvolvidos na Unidade Escolar, tendo em 
vista a melhoria da qualidade do ensino; 
-Sistematizar o trabalho de acompanhamento dos estagiários, envolvendo-os no 
contexto escolar, facilitando a sua prática e a possibilidade de colaboração na melhoria 
do trabalho educativo; 
-Transmitir à comunidade escolar as propostas e assuntos discutidos em cursos e 
seminários, contribuindo para o crescimento qualitativo da escola; 
-Orientar servidores da classe inferior sobre as atividades que deverão ser 
desenvolvidas; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Pedagogo 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Magistério - MAG - 300 
CÓDIGO: MAG - 303                   CLASSE: P (MAG) 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Executar atividades relacionadas à organização administrativa das escolas e ao 
desenvolvimento do processo pedagógico. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Licenciatura Plena em Pedagogia e Certificado do MEC 
-Ser aprovado em Concurso Público. 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
-Curso Superior em Pedagogia 
JORNADA DE TRABALHO: 40, 30 ou 20 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Planejar, coordenar, orientar, supervisionar, controlar, executar e avaliar qualquer 
atividade que implique na aplicação dos conhecimentos na área pedagógica; 
-Prestar assessoria e consultoria técnica em assuntos de natureza sócio educacional; 
-Elaborar estudos e pareceres técnicos para orientar a tomada de decisões em 
processos de planejamento ou organização; 
-Participar, dentro de sua especialidade, de equipes multiprofissionais na elaboração, 
análise e implantação de programas e projetos; 
-Elaborar metodologias e técnicas específicas de procedimentos educacionais, para 
melhoria da qualidade dos trabalhos; 
-Auxiliar nos estudos, executar e acompanhar o desenvolvimento de projetos de 
capacidade de recursos humanos, na sua área de competência, com vistas ao 
desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano em geral, 
visando sua melhor integração individual, social e profissional; 
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-Elaborar e/ou participar de projeto de pesquisas visando implantação e ampliação de 
serviços especializados na área pedagógica; 
-Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; 
-Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; 
-Executar outras atividades compatíveis com a função. 
- Atuar em sala de aula quando necessário (Conforme Lei Complementar nº 043/2001)   
 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Professor 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Magistério - MAG – 300 
NIVEL: I 
CÓDIGO: MAG - 304                CLASSE: L (MAG)  
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Planejar e ministrar aulas em cursos regulares de pré-escolar de 1º a 5a série, 
transmitindo os conteúdos teórico-práticos pertinentes, utilizando materiais e 
instalações apropriados, para desenvolver a formação dos alunos, sua capacidade de 
análise e crítica às suas aptidões motivando-os, ainda, para atuarem nas mais diversas 
áreas profissionais. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
Nível Médio Completo - Magistério 
JORNADA DE TRABALHO: 40, 30 ou 20 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
NA ÁREA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
-Planejar e ministrar aulas às crianças, organizando atividades educativas individual e 
coletiva, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento de suas aptidões e a sua 
evolução harmoniosa; 
-Planejar jogos, atividades musicais e rítmicas, selecionando e preparando fastos 
adequados, através de consultas e obras especificadas ou trocadas de idéias com 
orientadores educacionais, para proporcionar o aperfeiçoamento do ensino-
aprendizagem; 
-Coordenar as atividades do curso, desenvolvendo nas crianças o gosto pelo desenho, 
pintura, modelagem, conversação, canto e dança, para ajudá-las a compreender 
melhor o ambiente em que vivem; 
-Desenvolver nas crianças hábitos de higiene, obediência, tolerância e outros atributos 
morais e sociais, integrando recursos audiovisuais e outros meios adequados, para 
possibilitar a sua socialização; 
-Participar do planejamento global da Secretaria, para formar subsídios no sentido de 
promover o aperfeiçoamento do ensino pré-escolar; 
-Registrar em diários de classe e/ou fichas apropriadas todas as atividades realizadas 
no período escolar, com a finalidade de proceder à avaliação do desenvolvimento do 
curso, de forma eficiente e eficaz; 



  

 50 

ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA 

Gabinete do Prefeito 

-Participar de seminários, palestras, treinamento e outros eventos relacionados com o 
curso, colocando em prática as novas experiências e tecnologias, para assegurar a 
melhoria do ensino-aprendizagem; 
-Elaborar e aplicar exercícios práticos que possibilitem o desenvolvimento da 
motricidade e percepção visual da criança, favorecendo sua maturidade e prontidão 
para a aprendizagem; 
-Desenvolver a faculdade criativa da criança ajudando-a a compreender, relacionar e 
expressar-se dentro de uma lógica consciente; 
-Colocar a criança em contato com a natureza, para enriquecer sua experiência, 
favorecendo o seu amadurecimento e o desenvolvimento de suas potencialidades; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 
NA ÁREA DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 1ª A 5ª SÉRIES: 
-Planejar e ministrar o ensino das matérias que compõem as faixas de comunicação e 
expressão, integração social e iniciação às ciências nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada e 
através de atividades, para propiciar alunos os meios elementares de comunicação e 
instruí-los sobre os princípios de conduta científica-social. 
-Elaborar planos de aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia com 
base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino; 
-Selecionar ou confeccionar o material didático a ser utilizado, valendo-se das suas 
próprias aptidões ou consultando o Serviço de Orientação Pedagógica, para facilitar o 
processo ensino-aprendizagem; 
-Ministrar as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos elementares de linguagem, 
matemática, ciências sociais e ciências naturais, através das atividades desenvolvidas 
a partir de experiências vi vendadas e sistematizadas, proporcionando ao educando o 
domínio das habilidades fundamentais ao contato com seus semelhantes e a formação 
necessária ao desenvolvimento de suas pontencialidades; 
-Elaborar e aplicar testes, provas e outras técnicas usuais de avaliação, baseando-se 
nas atividades desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o 
aproveitamento dos alunos e constatar a eficiência dos métodos adotados; 
-Organizar solenidades comunicativas de fatos marcantes da vida nacional, 
promovendo concursos, debates, dramatizações ou jogos, para ativar o interesse dos 
alunos pelos conhecimentos históricos-sociais da pátria; 
-Debater nas reuniões de planejamento os programas e métodos a serem adotados ou 
reformulados, analisando as situações-problemas de classe sob sua responsabilidade, 
emitindo opiniões apresentando soluções adequadas a cada caso; 
-Elaborar fichas cumulativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na 
observação do comportamento e desempenho dos alunos, anotando as atividades 
efetuadas, métodos empregados e os problemas surgidos, para manter o registro de 
todas as situações, com vistas a corrigir as distorções existentes ; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Professor 
 

GRUPO OCUPACIONAL: Magistério - MAG – 300 
NIVEL: III 
CÓDIGO: MAG - 305                CLASSE: M (MAG) 
LOTAÇÃO: SEMED 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Planejar e ministrar aulas em cursos regulares de pré-escolar de 1ª a 5ª série do 
ensino fundamental, transmitindo os conteúdos teórico-práticos pertinentes, utilizando 
materiais e instalações apropriados, para desenvolver a formação dos alunos, sua 
capacidade de análise e crítica às suas aptidões, motivando-os, ainda, para atuarem 
nas mais diversas áreas profissionais. 
 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
- Nível Superior com habilitação de 1ª a 5ª série  
-Adicional 
JORNADA DE TRABALHO: 40, 30 ou 20 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
NA ÁREA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
-Planejar e ministrar aulas às crianças, organizando atividades educativas individual e 
coletiva, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento de suas aptidões e a sua 
evolução harmoniosa; 
-Planejar jogos, atividades musicais e rítmicas, selecionando e preparando testos 
adequados, através de consultas e obras especificadas ou trocadas de ideias com 
orientadores educacionais, para proporcionar o aperfeiçoamento do ensino-
aprendizagem; 
-Coordenar as atividades do curso, desenvolvendo nas crianças o gosto pelo desenho, 
pintura, modelagem, conversação, canto e dança, para ajuda-las a compreender 
melhor o ambiente em que vivem; 
-Desenvolver nas crianças hábitos de higiene, obediência, tolerância e outros atributos 
morais e sociais, integrando recursos audiovisuais e outros meios adequados, para 
possibilitar a sua socialização; 
-Participar do planejamento global da Secretaria, para formar subsídios no sentido de 
promover o aperfeiçoamento do ensino pré-escolar; 
-Registrar em diários de classe e/ou fichas apropriadas todas as atividades realizadas 
no período escolar, com a finalidade de proceder à avaliação do desenvolvimento do 
curso, de forma eficiente e eficaz; 
-Participar de seminários, palestras, treinamento e outros eventos relacionados com o 
curso, colocando em prática as novas experiências e tecnologias, para assegurar a 
melhoria do ensino-aprendizagem; 
-Elaborar e aplicar exercícios práticos que possibilitem o desenvolvimento da 
motricidade e percepção visual da criança, favorecendo sua maturidade e prontidão 
para a aprendizagem; 
-Desenvolver a faculdade criativa da criança ajudando-a a compreender, relacionar e 
expressar-se dentro de uma lógica consciente; 
-Colocar a criança em contato com a natureza, para enriquecer sua experiência, 
favorecendo o seu amadurecimento e o desenvolvimento de suas potencialidades; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 
NA ÁREA DO ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 1ª A 5ª SÉRIES: 
-Planejar e ministrar o ensino das matérias que compõem as faixas de comunicação e 
expressão, integração social e iniciação às ciências nas seis primeiras séries do ensino 
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fundamental, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada e através de 
atividades, para propiciar aos alunos os meios elementares de comunicação e instruí-
los sobre os princípios de conduta científica-social. 
-Elaborar planos de aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia com 
base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino; 
-Selecionar ou confeccionar o material didático a ser utilizado, valendo-se das suas 
próprias aptidões, ou consultando o Serviço de Orientação Pedagógica, para facilitar o 
processo ensino-aprendizagem; 
-Ministrar as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos elementares de linguagem, 
matemática, ciências sociais e ciências naturais, através das atividades desenvolvidas 
a partir de experiências vivenciadas e sistematizadas, proporcionando ao educando o 
domínio das habilidades fundamentais ao contato com seus semelhantes e a formação 
necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades; 
-Elaborar e aplicar testes, provas e outras técnicas usuais de avaliação, baseando-se 
nas atividades desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o 
aproveitamento dos alunos e constatar a eficiência dos métodos adotados; 
-Organizar solenidades comunicativas de fatos marcantes da vida nacional, 
promovendo concursos, debates, dramatizações ou jogos, para ativar o interesse dos 
alunos pelos conhecimentos históricos-sociais da pátria; 
-Debater nas reuniões de planejamento os programas e métodos a serem adotados ou 
reformulados, analisando as situações-problemas de classe sob sua responsabilidade, 
emitindo opiniões, apresentando soluções adequadas a cada caso; 
-Elaborar fichas cumulativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na 
observação do comportamento e desempenho dos alunos, anotando as atividades 
efetuadas, métodos empregados e os problemas surgidos, para manter o registro de 
todas as situações, com vistas a corrigir as distorções existentes; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 

DENOMINAÇÃO: Professor 
 

GRUPO OCUPACIONAL: Magistério - MAG 300 
NIVEL: II 
CÓDIGO: MAG - 306                   CLASSE: N (MAG) 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Planejar e ministrar aulas em cursos regulares de 6ª a 9ª séries, transmitindo os 
conteúdos teórico-práticos pertinentes, utilizando materiais e instalações apropriados, 
para desenvolver a formação dos alunos, sua capacitação de análise e crítica, as suas 
aptidões, motivando-os, ainda, para atuarem nas mais diversas áreas profissionais. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Registro Profissional 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
-Licenciatura Curta 
JORNADA DE TRABALHO: 40, 30 ou 20 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
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-Ministrar aulas de comunicação e expressão em língua portuguesa, de matemática, de 
ciências naturais, de estudos sociais, de educação física, de educação artística, 
química e física, transmitindo os conteúdos teórico-práticos pertinentes, através de 
explicações, dinâmicas de grupo e outras técnicas didáticas e desenvolvendo trabalhos 
de pesquisa, para possibilitar aos alunos o cultivo de linguagem que lhe permitam o 
contato corrente com seus semelhantes, desenvolver o raciocínio lógico, a capacidade 
de abstração, o poder de síntese e de concentração, a aquisição de conhecimentos 
elementares dos fenômenos e dos que constituem a natureza, a aquisição dos 
conhecimentos básicos do meio em que devem conviver e o desenvolvimento 
harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e mentais; 
-Estudar o programa do curso, analisando o conteúdo do mesmo, para planejar as 
aulas; 
-Elaborar o plano de aula, selecionando os temas do programa e determinando a 
metodologia, com base nos objetivos visados, para obter melhor rendimento do ensino; 
-Selecionar e preparar o material didático, valendo-se das próprias aptidões ou 
consultando manuais de instrução ou serviço de orientação pedagógica, para facilitar o 
processo ensino-aprendizagem; 
-Ministrar aulas de disciplinas de sua especialização, levando os alunos à leitura e 
interpretação de textos de autores nacionais, a descoberta dos fatos mais importantes 
da língua portuguesa, aos estudos das artes, ao ensino religioso, ao conhecimento das 
medidas, propriedades e relação de quantidade à aplicação correta dos princípios 
matemáticos, ao estudo das propriedades gerais da matéria, caracteres e classificação 
dos animais, vegetais e minerais, a execução de experiências simples sobre os 
fenômenos estudados, ao estudo da superfície da terra, das relações entre o meio 
natural e os grupos, dos acontecimentos humanos e sociais no passado e na 
atualidade brasileira e ao conhecimento dos princípios e regras inerentes a pratica de 
atividades esportivas; 
-Aplicar exercícios práticos complementares, induzindo os alunos a expressarem suas 
ideias através de debates, questionários, redações e outras técnicas similares e a 
efetivação de pesquisas, para proporcionar-lhes desinibição verbal e escrita, 
desenvolvimento da criatividade e de extensão e fixação dos conhecimentos 
adquiridos; 
-Elaborar e aplicar provas e outros exercícios usuais de avaliação baseando-se nos 
assuntos focalizados e na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento 
dos alunos e testar a validade dos métodos de ensino utilizados; 
-Organizar e promover trabalhos complementares incentivando o funcionamento de 
bibliotecas ou organização similares e orientando as atividades, para estimular o gosto 
pela leitura e concorrer para a formação integral dos alunos; 
-Registrar a matéria ministrada e os trabalhos efetivados, fazendo anotações no Diário 
de Classe, para possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; 
-Colaborar para o desenvolvimento e a formação integral do adolescente, transmitindo-
lhes os conhecimentos de bons hábitos e atitudes construtivas; 
-Participar das reuniões de pais, procurando colocá-los à par da situação escolar de 
seus filhos, estimulando a família a colaborar na educação dos adolescentes; 
-Ministrar aulas das disciplinas componentes do currículo de iniciação profissional, 
instruindo os alunos na execução das práticas operacionais específicas de tarefas 
industriais, comerciais, agrícolas e práticas integradas ao lar, orientando-os nas 
técnicas de utilização de máquinas, ferramentas, instrumentos e aparelhos, a fim de 
prepará-los para o desempenho das ocupações específicas de cada área; 
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-Organizar e promover trabalhos complementares de caráter cívico, cultural, vocacional 
ou recreativo, facilitando a organização de clubes de classe, para incentivar o espírito 
de liderança dos alunos e concorrer para a socialização e formação integral dos 
mesmos; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 
NA ÁREA DO ENSINO SUPLETIVO: 
-Planejar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades pedagógicas correspondentes a 
cada disciplina do Quadro Curricular do Ensino Supletivo; 
-Fornecer informações aos alunos sobre a metodologia e técnicas utilizadas no 
processo ensino-aprendizagem; 
-Prestar atendimento continuado aos alunos, individualmente ou em grupo, no sentido 
de acompanhar o seu desempenho; 
-Elaborar e aplicar o material didático e instrumentos de avaliação do processo ensino-
aprendizagem, orientando o aluno sobre a utilização do material adequado, para 
assegurar a sua aprendizagem; 
-Aplicar exercícios práticos, complementares e/ou suplementares, induzindo o aluno à 
realização de trabalhos de pesquisas, de criatividade e de enriquecimento do 
raciocínio; 
-Incentivar a organização de grupos de estudo numa linha de reflexão crítica e 
participativa; 
-Participar de treinamento, reuniões, seminários e de outros eventos de interesse da 
comunidade escolar; 
-Cumprir e fazer cumprir diretrizes e metas estabelecidas pelo Sistema de Educação; 
-Elaborar relatórios, quadros discriminativos e fichas contendo informações necessárias 
à continuidade e eficiência do processo ensino-formações necessárias à continuidade e 
eficiência do processo ensino-aprendizagem; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Supervisor Escolar 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Magistério - MAG – 300 
CÓDIGO: MAG – 308  CLASSE: P (MAG) 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Planejar, supervisionar e avaliar o processo ensino-aprendizagem traçando metas, 
propondo normas, orientando e inspecionando o seu cumprimento, criando ou 
modificando processos educativos, em articulação com os demais componentes do 
sistema educacional, visando impulsionar a educação integral dos alunos. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Registro Profissional 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
Licenciatura Plena em qualquer área de docência, com Habilitação e/ou Especialização 
em Supervisão Escolar. 
JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
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-Desenvolver pesquisas de campo, promovendo, consultas e debates de sentido sócio-
econômico-educativo, para cientificar-se dos recursos, problemas e necessidades da 
área educacional sob sua responsabilidade; 
-Elaborar planos de cursos e programas, estabelecendo normas e diretrizes gerais e 
específicas com base nas pesquisas efetuadas, para assegurar ao sistema 
educacional, conteúdos autênticos e definidos, em termos de qualidade e rendimento; 
-Orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas potencialidades profissionais, 
assessorando-o técnica e pedagogicamente, para incentivar-lhes a criatividade, o 
espírito de equipe e a busca do aperfeiçoamento; 
-Supervisionar a aplicação de currículos, planos e programas promovendo a inspeção 
de unidades escolares, acompanhando e controlando o desempenho dos seus 
componentes e zelando pelo cumprimento de normas e diretrizes, para assegurar a 
regularidade e eficácia do processo educativo; 
-Avaliar o processo ensino-aprendizagem, examinando relatórios ou participando de 
consultas de classe, para aferir a validade dos métodos de ensino empregados; 
-Definir o fluxo permanente de informações entre os sistemas educacionais, tabulando 
dados acerca dos resultados obtidos, visando o desenvolvimento das ações técnico-
pedagógicas; 
-Realizar contatos com entidades externas do sistema, através de visitas, reuniões e 
outras formas, objetivando aperfeiçoar o programa educacional; 
-Orientar estudos para definição dos motivos de evasão e repetência, através do 
levantamento de dados provenientes de áreas educacionais, reavaliando metas e 
propostas de ação, para ministrar as causas; 
-Estimular, registrar, analisar e divulgar as experiências educacionais vivenciadas nas 
escolas, através dos meios disponíveis, para propiciar o seu conhecimento pela 
sociedade; 
-Manter atualizado os arquivos e fichários sobre a legislação de ensino, temas 
educacionais e dados funcionários dos técnicos da área e escolas. 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Psicopedagogo 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Magistério  MAG-300. 
CÓDIGO: MAG-309              CLASSE: P (MAG) 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atender os alunos das Escolas Municipais em suas 
dificuldades educacionais, através da elaboração e aplicação de métodos e técnicas 
psicopedagógicas. 
ESPECIFICAÇÕES: Ser aprovado em concurso público. 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Licenciatura Plena em qualquer área de docência, 
com Habilitação e/ou Especialização em Psicopedagogia. 
JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 
 Área Clinica 
 
Avaliação Psicopedagógica com o objetivo de: 
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- Analisar a influencia dos fatores hereditários, ambientais e de outras espécies, que 
atuam sobre o indivíduo, dentro do processo de ensino aprendizagem, aplicando teste 
como: Psicolinguística e afetivos e de inteligência. Através destes monta-se 
diagnósticos que ira orientar o tratamento psicopedagógico dos distúrbios de 
aprendizagem; 
- Elaborar, aplicar e analisar testes, utilizando métodos psicopedagógico do seu 
conhecimento, para determinar o nível de inteligência, faculdades, aptidões, traços de 
personalidade e outras características pessoais, desajustamento ao meio social ou ao 
trabalho e outros problemas de ordem psíquica, para indicar a terapia adequada; 
- Diagnosticar a existência de problemas na área psicomotricidade disfunções celebrais 
mínima, disritmias, dislexias e outros distúrbios psíquicos que alteram processo de 
aprendizagem, para aconselhar o tratamento adequado; 
- Realizar atendimento psicopedagógicos em grupo ou individual, utilizando-se de 
métodos e técnicas adequada a cada casos, para auxiliar o indivíduo no ajustamento 
ao meio escolar; 
-Realizar atendimentos periciais e emitir pareceres no sentido de enquadrar o 
examinador de acordo com as situações previstas em lei; 
-Apoio e Orientação aos pais dos alunos, pacientes que apresentam distúrbios de 
aprendizagem. Este apoio e orientação podem ocorrer em modalidade individual ou em 
grupo; 
-Contato com a equipe escolar, a qual a criança se encontra inserida, para uma maior 
identificação dos distúrbios de aprendizagem que o paciente apresenta; 
-Contato com a equipe escolar para proporcionar apoio e orientação sobre o paciente 
que apresenta distúrbios de aprendizagem e que e que se encontra inserido no 
ambiente escolar. 
-Área educacional: 
-Participar de currículos e programa educacionais, estudando a importância da 
motivação no ensino, novos métodos de ensino e treinamento, com vistas a melhor 
receptividade e aproveitamento do aluno e a sua auto realização; 
-Participar da execução de programas de educação popular, procedendo estudos com 
vista às técnicas de ensino recém adotadas, baseando-se no conhecimento dos 
programas de aprendizagem e das diferenças individuais para definição de técnicas 
mais eficazes; 
-Supervisionar e acompanhar a execução dos programas de reeducação, 
Psicopedagógica, utilizando os conhecimentos psicológicos e Pedagógicos como: 
Psicologia da personalidade Epistemologia Genética psicogênese da língua escrita, 
técnicas didáticas e metodologias afins; 
-Colaborar na execução de trabalhos de execução social em comunidades, analisando 
e diagnosticando casos na área de sua competência, para envolver dificuldades 
decorrentes de problemas psicoemocionais; 
-Estudo de grupo com equipe escolar, com objetivo de aprimorar conhecimentos na 
área psicológica e pedagógica, que trabalham diretamente com processo de ensino, 
aprendizagem, assim como também, orientar o trabalho pedagógico do professor; 
Executar outras tarefas correlatas. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Técnico Administrativo Educacional 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Magistério  MAG-300. 
CÓDIGO: MAG-310              CLASSE: Q (MAG) 
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LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Planejar, pesquisar e analisar as previsões de natureza econômica, financeira e 
administrativa e educacional, formulando soluções e diretrizes para os problemas 
econômicos e educacionais, executando tarefas relativas a orçamento financeiro da 
organização, conciliando programas e promovendo eficiente utilização de recursos e 
contenção de custos da secretaria municipal de educação. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
Licenciatura Plena em qualquer área de docência com Especialização em area de 
administração publica ou áreas equivalentes. 
JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Acompanhar a execução dos programas de trabalho pedagógico, como elaboração de 
currículo, calendário escolar e outros afins junto aos professores e comunidade local; 
-Planejar as atividades administrativas, analisando a situação da escola e a 
necessidade de ensino para assegurar bons índices de rendimento escolar; 
-Coordenar os trabalhos administrativos, supervisionando as atribuições inerentes as 
suas áreas de atuação; 
 -Propor regulamento, traçando normas de resguardar o patrimônio publica e o 
orçamento da secretaria municipal de educação disciplina e higiene, definindo 
competências e atribuições visando propiciar ambiente adequado à formação integrada 
dos alunos; 
-Conhecer a legislação oficial referente ao ensino, para dirigir a escola segundo os 
padrões exigidos; 
-Elaborar relatórios sobre suas atividades; 
-Responder pelo estabelecimento de ensino junto ao Conselho Estadual de Educação 
e Conselho Federal de Educação; 
-Planejar, analisar e estudar as previsões de natureza econômica, financeira e 
administrativa no tratamento de assuntos referente a produção, incremento e 
distribuição de bens e capital da secretaria municipal de educação; 
-Realizar estudos e pesquisas destinados a identificar as causas determinantes da 
aplicação dos investimentos previstos em lei por meio do recurso proprio e dos fundos 
nacionais de desenvolvimento da educação basica a forma de promover uma 
distribuição satisfatória dos seus resultados pela coletividade, de acordo com a 
contribuição de cada um; 
-Elaborar estudos destinados ao planejamento global, regional e setorial de atividades 
a serem desempenhadas pelo sistema econômico aplicado na manutenção da rede 
municipal de ensino; 
-Planejar, elaborar os programas financeiros e orçamentários calculando e 
especificando receitas e custos durante o período considerando, para permitir o 
desenvolvimento equilibrado da instituição na área financeira; 
-Dirigir as atividades rotineiras e especiais de sua área, dividindo, ordenando e 
orientando as tarefas, para assegurar a observância dos prazos e a qualidade dos 
serviços; 
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-Identificar os meios adequados para uma distribuição equilibrada de rendas entre os 
indivíduos de uma coletividade; 
-Realizar estudos e análises financeiros a respeito de investimentos de capital, 
rentabilidade e projetos, instalações e obtenção de recursos financeiros necessários à 
consecução dos projetos; 
-Providenciar o levantamento de dados e informações indispensáveis a justificativas 
econômicas de novos projetos ou modificação dos existentes; 
-Analisar os dados econômicos e estatísticos coletados por diversas fontes e diferentes 
níveis, interpretando seu significado e os fenômenos retratados, para decidir sobre sua 
utilização na solução de problemas ou políticas a serem adotadas; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Técnico de Programas e Políticas Educacionais 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Magistério  MAG-300. 
CÓDIGO: MAG-311              CLASSE: P (MAG) 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Planejar, supervisionar e avaliar no âmbito da rede municipal de educação o processo 
ensino-aprendizagem traçando metas, propondo normas, orientando e inspecionando o 
seu cumprimento, criando ou modificando processos educativos, em articulação com 
os demais componentes do sistema educacional, visando impulsionar a educação 
integral dos alunos. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Registro Profissional 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
Licenciatura Plena em qualquer área de docência com Especialização em Área 
Pedagógica. 
JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Coordenar o desenvolvimento de pesquisas de campo, promovendo, consultas e de-
bates de sentido sócio-econômico-educativo, para cientificar-se dos recursos, 
problemas e necessidades da área educacional referentes a todas as unidades 
escolares sob sua responsabilidade; 
-Elaborar diretrizes de planos de cursos e programas, estabelecendo normas e 
diretrizes gerais e específicas com base nas pesquisas efetuadas, para assegurar ao 
sistema educacional, conteúdos autênticos e definidos, em termos de qualidade e 
rendimento; 
-Orientar o corpo administrador das escolas docente no desenvolvimento de suas 
potencialidades profissionais, assessorando-o técnica e pedagogicamente, para 
incentivar lhes a criatividade, o espírito de equipe e a busca do aperfeiçoamento; 
-Assegurar a aplicação de currículos, planos e programas promovendo a inspeção de 
unidades escolares, acompanhando e controlando o desempenho dos seus 
componentes e zelando pelo cumprimento de normas e diretrizes, para assegurar a 
regularidade e eficácia do processo educativo; 
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-Avaliar o processo ensino-aprendizagem realizado na rede municipal de ensino, 
examinando relatórios ou participando de consultas de classe, para aferir a validade 
dos métodos de ensino empregados; 
-Definir o fluxo permanente de informações entre os sistemas educacionais, tabulando 
dados acerca dos resultados obtidos, visando o desenvolvimento das ações técnico-
pedagógicas; 
-Realizar contatos com entidades externas do sistema, através de visitas, reuniões e 
outras formas, objetivando aperfeiçoar o programa educacional; 
-Orientar estudos para definição dos motivos de evasão e repetência, através do 
levantamento de dados provenientes de áreas educacionais, reavaliando metas e 
propostas de ação, para ministrar as causas; 
-Estimular, registrar, analisar e divulgar as experiências educacionais vivenciadas nas 
escolas, através dos meios disponíveis, para propiciar o seu conhecimento pela 
sociedade; 
-Manter atualizado os arquivos e fichários sobre a legislação de ensino, temas 
educacionais e dados funcionários dos técnicos da área e escolas. 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Técnico de Inspeção, Publicação e Normas 
Educacionais 

 
GRUPO OCUPACIONAL: Magistério  MAG-300. 
CÓDIGO: MAG-312              CLASSE: Q (MAG) 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
- Instruir Normas Educacionais encaminhadas aos estabelecimentos oficiais de ensino, 
planejando, organizando e coordenando a execução dos programas de ensino e os 
serviços administrativos e de secretarias escolares, para possibilitar o desempenho 
regular das atividades docentes e discentes. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Registro Profissional 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
Licenciatura Plena em qualquer área de docência e detentor de certificação Lato-Senso 
em área Educacional. 
JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Planejar a execução dos programas de trabalho pedagógico, como elaboração de 
currículo, calendário escolar e outros afins junto aos professores e comunidade local; 
-Organizar na forma da lei as atividades administrativas, analisando a situação da 
escola e a necessidade de ensino para assegurar bons índices de rendimento escolar; 
-Analisar o plano de organização do currículo e grades curriculares educacionais, como 
distribuição de horas de aula, disciplinas e turmas, examinando-o em todas suas 
implicações para verificar a adequação do mesmo às necessidades do ensino; 
-Coordenar os trabalhos administrativos, supervisionando a matrícula de alunos, a fim 
de assegurar a regularidade no funcionamento do estabelecimento que dirigir; 
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-Conhecer a legislação oficial referente ao ensino, para orientar e instruir as escolas  
segundo os padrões exigidos; 
-Realizar reuniões com as direções e secretarias das escolas para discussão dos 
assuntos relacionados ao ensino e ao funcionamento da escola; 
-Elaborar relatórios sobre suas atividades; 
-Responder pelo estabelecimento de ensino junto ao Conselho Estadual e/ou Municipal 
de Educação e Conselho Federal de Educação; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Técnico de Planejamento e Coordenação de 
Informática Educativa 

 
GRUPO OCUPACIONAL: Magistério  MAG-300. 
CÓDIGO: MAG-313              CLASSE: Q (MAG) 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Planejar, coordenar, supervisionar, operacionalizar e dirigir as atividades relacionadas 
a processamento eletrônico de dados. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Ser aprovado em Concurso Público. 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
Curso Superior de Ciências da Computação. 
JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Ensino de técnicas de processamento de dados; 
-Desempenho de cargo de supervisão ou chefia nas áreas de análise, programação, 
operação, digitação, controle e preparo; 
-Estudos, projetos, análises, perícias, avaliações, auditorias, pareceres, pesquisas, 
consultoria, laudos, arbitramentos e relatórios técnicos relativos ao processamento 
eletrônico de dados; 
-Planejamento ou projetos em geral de sistemas que envolvam o processamento 
eletrônico de dados; 
-Elaboração de orçamentos e definições operacionais e funcionais de projetos e 
sistemas para processamento eletrônico de dados; 
-Acompanhamento, fiscalização e controle de projetos ou sistemas de processamento 
eletrônico de dados, em produção; 
-Gerenciamento de arquivos utilizados em processamento eletrônico de dados; 
-Definição, estruturação, teste e simulação de programas e sistemas; 
-Codificação, elaboração, teste e simulação de programas; 
-Estudos de viabilidade técnica e financeira para implantação de projetos e sistemas, 
assim como de máquinas e aparelhos envolvidos em processamento eletrônico de 
dados; 
-Pesquisas de novas aplicações e otimizações operacionais; 
-Desempenho principal de atividades diretamente relacionada à manipulação e 
operação dos aparelhos ou máquinas necessárias ao processamento eletrônico de 
dados; 
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-Desempenho principal de atividade de codificação de dados e preparo de serviços a 
serem executados em equipamentos de processamento eletrônico de dados, atividades 
estas que envolvam técnicas especiais de codificação e linguagens de serviços 
computadorizados; 
-Desempenho principal de atividades relacionadas ao controle de qualidade dos 
serviços executados em equipamento de processamento eletrônico de dados; 
-Orientar servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que 
deverão ser desenvolvidas; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: Técnico de Informática Educativa em Laboratórios 

Escolares 
 

GRUPO OCUPACIONAL: Magistério  MAG-300. 
CÓDIGO: MAG-314              CLASSE: Q (MAG) 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizar treinamentos, orientações e serviços nos laboratórios 
de informática das escolas, executando tarefas técnicas de complexidade média. 
ESPECIFICAÇÕES: Ser aprovado em concurso público. 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Profissional habilitado em Licenciatura Plena em 
áreas de Tecnologia Educacional e áreas afins com atuação nos laboratórios 
escolares. 
JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
- Elaborar, orientar, controlar e realizar serviços nos laboratórios de Informática das 
Escolas Municipais, atendendo alunos e professores, efetuando treinamento, repassar 
conceito básicos de segurança; 
- Orientar outros servidores, quando solicitado, sobre treinamentos de lógica de 
programação, conceitos básicos de rede, desenvolver aplicações no Microsoft-Excel 
2000 Avançado e Microsoft-Word, criação e manutenção de banco de dados em 
ambiente Windows; 
- Elaborar analisar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, efetuando 
cálculos, lançamentos, ajustamentos e outros efeitos comparativos disponíveis nos 
programas; 
- Instalação de software; 
- Estudar processos de complexidade média, relacionados com assuntos de caráter 
geral ou específico da repartição, preparando expediente que se fizerem necessário, 
sob orientação superior; 
- Elaborar e digitar textos solicitados pelo seu superior; 
- Ter conhecimento básico sobre Internet e o funcionamento dos principais serviços; 
- Executar outras tarefas correlatas. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: INSTRUTOR DE LIBRAS I 
 

GRUPO OCUPACIONAL: Magistério – MAG – 300 
CÓDIGO: MAG – 318                            CLASSE: L (MAG) 
LOTAÇÃO: SEMED 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Desenvolver a instrução sobre libras, produzir materiais didáticos e pedagógicos 
acessíveis do AEE, considerando as necessidades educacionais específicas dos 
alunos e dos desafios que este vivencia no ensino comum, a partir dos objetivos e 
atividades propostas no currículo.  
ESPECIFICAÇÕES: 
- Registro Profissional  
- Ser aprovado em Concurso Público  
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
Curso de nível médio completo e Certificado de curso de instrutor em libras com 
mínimo de 120 horas, promovido por instituições de ensino superior ou instituições 
credenciais pelas Secretarias de Educação ou Federação Nacional de Educação e 
integração de surdos – FENEIS/MEC.  
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais  
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Desenvolver a instrução sobre libras para alunos com surdez, ouvintes e pais;  
-Utilizar a libras como língua de instrução, como forma de complementar curricular com 
o atendimento educacional especializado nas salas de recursos multifuncionais;  
-Planejar e acompanhar as atividades pedagógicas desenvolvidas em parceria com os 
demais profissionais da unidade de ensino, na perspectiva do trabalho colaborativo e 
comunidade escolar, quando necessário, em consonância com o projeto político 
pedagógico;  
- Orientar alunos com surdez no uso de equipamento e/ou novas tecnologias de 
informação e comunicação;  
-Confeccionar, solicitar, disponibilizar e orientar a utilização de recursos didáticos;  
-Ministrar instrução sobre libras para pessoas ouvintes e com surdez de acordo com a 
necessidade do sistema Municipal de Educação;  
- Orientar professores quanto às suas possíveis dúvidas e Libras;  
-Realizar instruções compatíveis com sua formação;  
-Contribuir com o serviço de itinerância nas escolas que possuem alunos com surdez 
com surdez no ensino regular;  
-Participação dos eventos promovidos pela Secretaria de Educação;  
-Participar do planejamento nas escolas que tem alunos com surdez e Atendimento 
Educacional Especializado;  
-Participar ativamente das atividades que estão sendo desenvolvidas em sala de aula;  
-Desempenhar outras atividades correlatas pertinentes ao cargo. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: INSTRUTOR DE LIBRAS II 
 

GRUPO OCUPACIONAL: Magistério – MAG – 300 
CÓDIGO: MAG – 319             CLASSE: P  
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desenvolver a instrução sobre libras, produzir materiais 
didáticas e pedagógicos acessíveis do AEE, considerando as necessidades 
educacionais específicas dos alunos e dos desafios que este vivência no ensino 
comum, a partir dos objetivos e atividades no currículo.  
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ESPECIFICAÇÕES  
-Registro Profissional  
-Ser aprovado em Concurso Público  
HABILITAÇÕA PROFISSIONAL: 
Curso de nível superior completo e, certificado de Proficiência em Libras ou Certificado 
de cursos de instrutores com mínimo de 120 horas, promovido por instituições de 
ensino superior ou instituições credenciais pelas Secretarias de Educação ou 
Federação Nacional de Educação e Integração de surdos-FENEIS/MEC. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais  
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Desenvolver a instrução sobre libras para alunos com surdez, ouvintes e pais;  
-Utilizar a libras como língua de instrução, como forma de complementar curricular com 
o atendimento educacional especializada nas salas de recursos multifuncionais;  
-Planejar e acompanhar as atividades pedagógicas desenvolvidas em parceria com os 
demais profissionais da unidade de ensino, na perspectiva do trabalho colaborativo e 
comunidade escolar, quando necessário, em consonância com o projeto político 
pedagógico;  
-Orientar alunos com surdez no uso de equipamento e/ou novas tecnologias de 
informação e comunicação;  
-Confeccionar, solicitar, disponibilizar e orientar a utilização de recursos didáticos;  
-Ministrar instrução sobre Libras para pessoas ouvintes e com surdez de acordo com a 
necessidade do sistema Municipal de Educação;  
-Orientar professores quanto às suas possíveis dúvidas em Libras;  
-Realizar instruções compatíveis com sua formação;  
-Contribuir com o serviço de itinerância nas escolas que possuem alunos com surdez 
no ensino regular;  
-Participação dos eventos promovidos pela Secretaria de Educação;  
-Participar do planejamento nas escolas que tem alunos com surdez e Atendimento 
Educacional Especializado;  
-Participar ativamente das atividades que estão sendo desenvolvidas em sala de aula. 
-Desempenhar outras atividades correlatas pertinentes ao cargo.  
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: INTÉRPRETE DE LIBRAS 
 

GRUPO OCUPACIONAL: Magistério –MAG – 300  
CÓDIGO: MAG -320           CLASSE: P 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejar, articular e orientar os professores sobre os recursos 
pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno de forma a ampliar suas 
habilidades, fazendo tradução e interpretação da Língua Portuguesa para Libras, de 
acordo com a necessidade do sistema municipal de educação. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Registro Profissional  
-Ser aprovado em Concurso Público  
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
Curso de nível superior de Tradução e Interpretação com habilitação em Libras-Língua 
Portuguesa, ou Curso de nível superior completo e especialização em Libras, 
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promovido por instituições de ensino superior, instituições credenciais pelas Secretarias 
de Educação e ou Federação Nacional de Educação e Integração dos surdos – 
FENEIS/MEC. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 Horas semanais  
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Traduzir e interpretar Libras/Português/Libras; 
-Fazer tradução e interpretação da Língua Portuguesa para Libras de todas as áreas 
de conhecimento do currículo; 
-Intermedias a comunicação entre interlocutores surdos e ouvintes em situações do 
cotidiano escolar;  
-Prestar serviços em seminários, cursos e reuniões e/ou outros eventos de formação 
continuada, quando solicitado;  
-Particular do planejamento nas escolas que tem educação de surdos e Atendimento 
Educacional Especializado para surdos, quando solicitado; 
-Participar ativamente das atividades que estão sendo desenvolvidas em sala de aula, 
quanto solicitado pelos gestores;  
-Integrar com o professor nas ações pedagógicas planejadas e/ou realizadas no 
ambiente escolar, quando solicitado; 
-Ministrar instrução sobre Libras para pessoas ouvintes e surdas de acordo com as 
necessidades do sistema municipal de educação;  
-Orientar professores quando às suas possíveis dúvidas em Libras; 
-Realizar outras instruções compatíveis com sua formação; 
-Contribuir com o serviço de itinerância nas escolas que possuem alunos com surdez 
no ensino regular;  
-Desempenhas outras atividades correlatas pertinentes ao cargo.  
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Monitor de Ensino I 
 

GRUPO OCUPACIONAL: Magistério  MAG-300. 
CÓDIGO: MAG-315              CLASSE: K (MAG) 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Planejar e ministrar aulas em cursos regulares de pré-escolar de 1ª a 5a série ou 
auxiliar o Professor em sala de aula, transmitindo os conteúdos teórico-práticos 
pertinentes, utilizando materiais e instalações apropriados, para desenvolver a 
formação dos alunos, sua capacidade de análise e crítica às suas aptidões motivando-
os, ainda, para atuarem nas mais diversas áreas profissionais. 
ESPECIFICAÇÃO: 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
Nível Médio Completo 
JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
NA ÁREA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
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-Planejar e ministrar aulas às crianças, organizando atividades educativas individual e 
coletiva, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento de suas aptidões e a sua 
evolução harmoniosa; 
-Planejar jogos, atividades musicais e rítmicas, selecionando e preparando testos 
adequados, através de consultas e obras especificadas ou trocadas de ideias com 
orientadores educacionais, para proporcionar o aperfeiçoamento do ensino-
aprendizagem; 
-Coordenar as atividades do curso, desenvolvendo nas crianças o gosto pelo desenho, 
pintura, modelagem, conversação, canto e dança, para ajuda-las a compreender 
melhor o ambiente em que vivem; 
-Desenvolver nas crianças hábitos de higiene, obediência, tolerância e outros atributos 
morais e sociais, integrando recursos audiovisuais e outros meios adequados, para 
possibilitar a sua socialização; 
-Participar do planejamento global da Secretaria, para formar subsídios no sentido de 
promover o aperfeiçoamento do ensino pré-escolar; 
-Registrar em diários de classe e/ou fichas apropriadas todas as atividades realizadas 
no período escolar, com a finalidade de proceder a avaliação do desenvolvimento do 
curso, de forma eficiente e eficaz; 
-Participar de seminários, palestras, treinamento e outros eventos relacionados com o 
curso, colocando em prática as novas experiências e tecnologias, para assegurar a 
melhoria do ensino-aprendizagem; 
-Elaborar e aplicar exercícios práticos que possibilitem o desenvolvimento da 
motricidade e percepção visual da criança, favorecendo sua maturidade e prontidão 
para a aprendizagem; 
-Desenvolver a faculdade criativa da criança ajudando-a a compreender, relacionar e 
expressar-se dentro de uma lógica consciente; 
-Colocar a criança em contato com a natureza, para enriquecer sua experiência, 
favorecendo o seu amadurecimento e o desenvolvimento de suas potencialidades; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 
NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL –1ª A 9ª SÉRIES: 
-Planejar e ministrar o ensino das matérias que compõem as faixas de comunicação e 
expressão, integração social e iniciação às ciências nas primeiras séries do Ensino 
Fundamental, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada e através de 
atividades, para propiciar aos alunos os meios elementares de comunicação e instruí-
los sobre os princípios de conduta científica-social. 
-Elaborar planos de aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia com 
base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino; 
-Selecionar ou confeccionar o material didático a ser utilizado, valendo-se das suas 
próprias aptidões, ou consultando o Serviço de Orientação Pedagógica, para facilitar o 
processo ensino-aprendizagem; 
-Ministrar as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos elementares de linguagem, 
matemática, ciências sociais e ciências naturais, através das atividades desenvolvidas 
a partir de experiências vivenciadas e sistematizadas, proporcionando ao educando o 
domínio das habilidades fundamentais ao contato com seus semelhantes e a formação 
necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades, quando não houver o 
professor habilitado; 
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-Elaborar e aplicar testes, provas e outras técnicas usuais de avaliação, baseando-se 
nas atividades desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o 
aproveitamento dos alunos e constatar a eficiência dos métodos adotados; 
-Organizar solenidades comunicativas de fatos marcantes da vida nacional, 
promovendo concursos, debates, dramatizações ou jogos, para ativar o interesse dos 
alunos pelos conhecimentos histórico-sociais da pátria; 
-Debater nas reuniões de planejamento os programas e métodos a serem adotados ou 
reformulados, analisando as situações-problemas de classe sob sua responsabilidade, 
emitindo opiniões, apresentando soluções adequadas a cada caso; 
-Elaborar fichas cumulativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na 
observação do comportamento e desempenho dos alunos, anotando as atividades 
efetuadas, métodos empregados e os problemas surgidos, para manter o registro de 
todas as situações, com vistas a corrigir as distorções existentes; 
-Auxiliar professor habilitado em sala de aula; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Monitor de Ensino II 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Magistério  MAG-300. 
CÓDIGO: MAG-316              CLASSE: K (MAG) 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Planejar e ministrar aulas em cursos regulares de pré-escolar de 1º a 4a série ou 
auxiliar o professor em sala de aula, transmitindo os conteúdos teórico-práticos 
pertinentes, utilizando materiais e instalações apropriados, para desenvolver a 
formação dos alunos, sua capacidade de análise e crítica, suas aptidões, motivando-
os, ainda, para atuarem nas mais diversas áreas profissionais. 
 
ESPECIFICAÇÕES: 
Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
- Ensino Fundamental Completo 
JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
NA ÁREA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
-Planejar e ministrar aulas às crianças, organizando atividades educativas individuais e 
coletivas, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento de suas aptidões e a sua 
evolução harmoniosa; 
-Planejar jogos, atividades musicais e rítmicas, selecionando e preparando testos 
adequados, através de consultas e obras especificadas ou trocadas de idéias com 
orientadores educacionais, para proporcionar o aperfeiçoamento do ensino-
aprendizagem; 
-Coordenar as atividades do curso, desenvolvendo nas crianças o gosto pelo desenho, 
pintura, modelagem, conversação, canto e dança, para ajudá-las a compreender 
melhor o ambiente em que vivem; 
-Desenvolver nas crianças hábitos de higiene, obediência, tolerância e outros atributos 
morais e sociais, integrando recursos audio-visuais e outros meios adequados, para 
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possibilitar a sua socialização; 
-Participar do planejamento global da Secretaria, para formar subsídios no sentido de 
promover o aperfeiçoamento do ensino pré-escolar; 
-Registrar em diários de classe e/ou fichas apropriadas todas as atividades realizadas 
no período escolar, com a finalidade de proceder à avaliação do desenvolvimento do 
curso, de forma eficiente e eficaz; 
-Participar de seminários, palestras, treinamento e outros eventos relacionados com o 
curso, colocando em prática as novas experiências e tecnologias, para assegurar a 
melhoria do ensino-aprendizagem; 
-Elaborar e aplicar exercícios práticos que possibilitem o desenvolvimento da 
motricidade e percepção visual da criança, favorecendo sua maturidade e prontidão 
para a aprendizagem; 
-Desenvolver a faculdade criativa da criança ajudando-a a compreender, relacionar e 
expressar-se dentro de uma lógica consciente; 
-Colocar a criança em contato com a natureza, para enriquecer sua experiência, 
favorecendo o seu amadurecimento e o desenvolvimento de suas potencialidades; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 
NA ÁREA DO ENSINO DO 1º GRAU – 1ª- A 4ª SÉRIES 
 
-Planejar e ministrar o ensino das matérias que compõem as faixas de comunicação e 
expressão, integração social e iniciação às ciências nas quatro primeiras séries do 1º 
grau, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada e através de atividades, 
para propiciar aos alunos os meios elementares de comunicação e instruí-los sobre os 
princípios de conduta científica-social; 
-Elaborar planos de aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia com 
base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino; 
-Selecionar ou confeccionar o material didático a ser utilizado, valendo-se das suas 
próprias aptidões, ou consultando o serviço de orientação pedagógica, para facilitar o 
processo ensino-aprendizagem; 
-Ministrar as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos elementares de linguagem, 
matemática, ciências sociais e ciências naturais, através das atividades desenvolvidas 
a partir de experiências vivenciadas e sistematizadas, proporcionando ao educando o 
domínio das habilidades fundamentais ao contato com seus semelhantes e a formação 
necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades, quando não houver o 
professor habilitado; 
-Elaborar e aplicar testes, provas e outras técnicas usuais de avaliação, baseando-se 
nas atividades desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o 
aproveitamento dos alunos e constatar a eficiência dos métodos adotados; 
-Organizar solenidades comunicativas de fatos marcantes da vida nacional, 
promovendo concursos, debates, dramatizações ou jogos, para ativar o interesse dos 
alunos pelos conhecimentos histórico-sociais da pátria; 
-Debater nas reuniões de planejamento os programas e métodos a serem adotados ou 
reformulados, analisando as situações-problemas de classe sob sua responsabilidade, 
emitindo opiniões apresentando soluções adequadas a cada caso; 
-Elaborar fichas cumulativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na 
observação do comportamento e desempenho dos alunos, anotando as atividades 
efetuadas, métodos empregados e os problemas surgidos, para manter o registro de 
todas as situações, com vistas a corrigir as distorções existentes; 
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-Auxiliar o professor habilitado em sala de aula; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Monitor de Ensino III 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Magistério  MAG-300. 
CÓDIGO: MAG-317              CLASSE: K (MAG) 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Planejar e ministrar aulas em cursos regulares de pré-escolar de 1º a 4a série ou 
auxiliar o professor em sala de aula, transmitindo os conteúdos teóricos-práticos 
pertinentes, utilizando materiais e instalações apropriados, para desenvolver .a 
formação dos alunos, sua capacidade de análise e crítica, suas aptidões, motivando-
os, ainda, para atuarem nas mais diversas áreas profissionais. 
 
 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
-Ensino Fundamental Incompleto (mínima 5º série do Ensino Fundamental) 
JORNADA DE TRABALHO: 20 ou 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
NA ÁREA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
-Planejar e ministrar aulas às crianças, organizando atividades educativas individual e 
coletiva, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento de suas aptidões e a sua 
evolução harmoniosa; 
-Planejar jogos, atividades musicais e rítmicas, selecionando e preparando testos 
adequados, através de consultas e obras especificadas ou trocadas de idéias com 
orientadores educacionais, para proporcionar o aperfeiçoamento do ensino-
aprendizagem; 
-Coordenar as atividades do curso, desenvolvendo nas crianças o gosto pelo desenho, 
pintura, modelagem, conversação, canto e dança, para ajudá-las a compreender 
melhor o ambiente em que vivem; 
-Desenvolver nas crianças hábitos de higiene, obediência, tolerância e outros atributos 
morais e sociais, integrando recursos audiovisuais e outros meios adequados, para 
possibilitar a sua socialização; 
-Participar do planejamento global da Secretaria, para formar subsídios no sentido de 
promover o aperfeiçoamento do ensino pré-escolar; 
-Registrar em diários de classe e/ou fichas apropriadas todas as atividades realizadas 
no período escolar, com a finalidade de proceder à avaliação do desenvolvimento do 
curso, de forma eficiente e eficaz; 
-Participar de seminários, palestras, treinamento e outros eventos relacionados com o 
curso, colocando em prática as novas experiências e tecnologias, para assegurar a 
melhoria do ensino-aprendizagem; 
-Elaborar e aplicar exercícios práticos que possibilitem o desenvolvimento da 
motricidade e percepção visual da criança, favorecendo sua maturidade e prontidão 
para a aprendizagem; 
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-Desenvolver a faculdade criativa da criança ajudando-a a compreender, relacionar e 
expressar-se dentro de uma lógica consciente; 
-Colocar a criança em contato com a natureza, para enriquecer sua experiência, 
favorecendo o seu amadurecimento e o desenvolvimento de suas potencialidades; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 
NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL – 1ª A 5ª SÉRIES 
-Planejar e ministrar o ensino das matérias que compõem as faixas de comunicação e 
expressão, integração social e iniciação às ciências nas quatro primeiras séries do 1º 
grau, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada e através de atividades, 
para propiciar aos alunos os meios elementares de comunicação e instruí-los sobre os 
princípios de conduta científica-social; 
-Elaborar planos de aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia com 
base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino; 
-Selecionar ou confeccionar o material didático a ser utilizado, valendo-se das suas 
próprias aptidões, ou consultando o serviço de orientação pedagógica, para facilitar o 
processo ensino-aprendizagem; 
-Ministrar as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos elementares de linguagem, 
matemática, ciências sociais e ciências naturais, através das atividades desenvolvidas 
a partir de experiências vivenciadas e sistematizadas, proporcionando ao educando o 
domínio das habilidades fundamentais ao contato com seus semelhantes e a formação 
necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades, quando não houver o 
professor habilitado; 
-Elaborar e aplicar testes, provas e outras técnicas usuais de avaliação, baseando-se 
nas atividades desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o 
aproveitamento dos alunos e constatar a eficiência dos métodos adotados; 
-Organizar solenidades comunicativas de fatos marcantes da vida nacional, 
promovendo concursos, debates, dramatizações ou jogos, para ativar o interesse dos 
alunos pelos conhecimentos histórico-sociais da pátria; 
-Debater nas reuniões de planejamento os programas e métodos a serem adotados ou 
reformulados, analisando as situações-problemas de classe sob sua responsabilidade, 
emitindo opiniões apresentando soluções adequadas a cada caso; 
-Elaborar fichas cumulativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na 
observação do comportamento e desempenho dos alunos, anotando as atividades 
efetuadas, métodos empregados e os problemas surgidos, para manter o registro de 
todas as situações, com vistas a corrigir as distorções existentes; 
-Auxiliar o professor habilitado em sala de aula; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 

 
GRUPO – ANALISTA EDUCACIONAL 

 

QUADRO DE VAGAS DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS (LEI PRÓPRIA) DESTINADAS Á LOTAÇÃO PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Advogado 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Superior - ANS – 100 
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CÓDIGO: ANS - 101          CLASSE: J 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Coordenar, supervisionar e executar atividades de natureza jurídica, envolvendo 
emissão de pareceres, estudo de processos, elaboração de contratos, convênios, 
ajustes, anteprojetos de leis, decretos, e regulamentos; 
-Orientar e patrocinar causas na justiça e prestar assessoramento jurídico na 
instituição. 
 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil 
-Ser aprovado em Concurso Público. 
 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
Curso Superior de Direito 
 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Prestar assistência às autoridades da instituição na solução de questões jurídicas e no 
preparo e redação de despachos e atos diversos, para assegurar fundamentos 
jurídicos nas decisões superiores; 
-Examinar e informar processos, emitindo pareceres sobre direitos, vantagens, deveres 
e obrigações dos servidores, para submetê-los à apreciação da autoridade competente; 
-Redigir convênios, contratos, ajustes, termos de responsabilidade e outros de 
interesse da instituição, baseando-se nos elementos apresentados pela parte 
interessada e obedecida à legislação vigente, fiscalizando a sua execução, para 
garantir o fiel cumprimento das cláusulas pactuadas; 
-Defender direitos ou interesses em processos judiciais, encaminhando soluções 
sempre que um problema seja apresentado, objetivando assegurar a perfeita aplicação 
da legislação; 
-Assessorar juridicamente os órgãos da instituição, orientando sobre os procedimentos 
que deverão ser adotados, para solução dos problemas de natureza jurídica; 
-Prestar assistência jurídica em nível de supervisão e coordenação nos órgãos da 
administração pública, oferecendo orientação normativa para assegurar o comprimento 
de leis, decretos e regulamentos; 
-Examinar, analisar e interpretar leis, decretos, jurisprudências, normas legais e outros, 
estudando sua aplicação para atender os casos de interesse da instituição; 
-Encaminhar processos dentro ou fora da instituição, requerendo seu andamento 
através de petições, objetivando uma tramitação mais rápida para a solução dos 
problemas; 
-Participar de comissões de sindicância e de inquérito administrativo, observando 
requisitos legais e colaborando com autoridade competente, visando a elucidação dos 
atos e fatos que deram origem às mesmas; 
-Coletar informações ouvindo as testemunhas e outras pessoas envolvidas nos 
processos de sindicâncias e de inquérito administrativo e tomando medidas, para obter 
os elementos necessários a defesa da instituição e/ou de pessoas; 
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-Redigir ou elaborar documentos, minutas e informações de natureza jurídica, 
aplicando a legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto em questão, para 
utilizá-los na defesa dos interesses da instituição; 
-Elaborar projetos de leis, decretos, regulamentos e registros apresentando e 
fundamentando as razões e justificativas dos mesmos, para complementar ou 
preencher necessidades de diplomas legais; 
-Atender e orientar os segurados, quando atuante em instituição previdenciária, 
instruindo-o nas postulações administrativas e jurídicas e em relação aos seus direitos 
e obrigações junto à mesma instituição, para assegurar-lhes, quando for o caso, 
decisões favoráveis. 
-Patrocinar qualquer causa na justiça, tanto dos segurados como dos seus 
dependentes, participando de audiências nas varas civil e familiar, a fim de defender os 
seus interesses; 
-Organizar compilações de leis, decretos, jurisprudências firmadas do interesse na 
instituição e/ou do Município; 
-Orientar servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que 
deverão ser desenvolvidas; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Assistente Social 
 

GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Superior - ANS - 100 
CÓDIGO: ANS - 116                       CLASSE: I 
LOTAÇÃO: SEMED 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar programas e projetos na área do 
serviço social nos diferentes setores da comunidade, visando contribuir para a solução 
de problemas sociais. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Registro profissional de CRAS; 
-Ser aprovado em Concurso Público. 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
Curso Superior em Serviço Social. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 ou 20 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 
Prestar o atendimento, acompanhamento e monitoramento às famílias e aos alunos 
das unidades escolares encaminhados pelo Orientador Escolar, treinando-os e 
orientando-os para o atendimento deste público, colaborando para a garantia do direito 
ao acesso e permanência do educando na escola; Elaborar plano de trabalho, 
contemplando ações/projetos para os diferentes segmentos da comunidade escolar, 
considerando as especificidades das escolas e seu entorno; Realizar estudos e 
pesquisas que definam o perfil socioeconômico cultural da população atendida, de 
modo a identificar as suas características e demandas; Promover reuniões de estudos 
temáticos, oficinas, estudos de casos, envolvendo professores e equipe 
diretora/pedagógica da unidade escolar, com ênfase na atuação do Orientador Escolar; 
Participar e atuar nos espaços dos conselhos de políticas e direitos, buscando propiciar 
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parcerias com os Conselhos Estaduais de Educação, Conselhos Tutelares e unidades 
de saúde visando viabilizar o atendimento e acompanhamento integrado dos alunos e 
da população atendida; Elaborar relatórios de sistematização dos trabalhos/projetos 
realizados, contendo análises quantitativas e qualitativas e executar outras tarefas 
correlatas; 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Contador 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Superior - ANS - 100 
CÓDIGO:   ANS - 109               CLASSE: I 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMARIA: 
-Planejar, organizar, supervisionar, orientar e dirigir a execução das atividades 
contábeis, de acordo com as exigências legais e administrativas, para apurar os 
elementos necessários a elaboração orçamentária e ao controle de situação 
patrimonial e financeira da instituição. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Registro Profissional Equivalente 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
-Curso Superior em Ciências Contábeis 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 

Analisar, assessorar, supervisionar, realizar auditoria, consultoria, elaborar balancetes, 
balanços, cálculos e suas memórias, pareceres contábeis, projetos, relatórios, planos 
de organização ou reorganização e prestação de contas referentes aos programas 
financeiros, convênios e/ou atividades afins na área contábil para atender às escolas 
de ensino estaduais, coordenadorias regionais de educação e todas as unidades 
administrativas ligadas à Secretaria de Estado da Educação; Elaborar contratos e 
estatutos; Estruturar e fazer manutenção do plano de contas; Definir e atualizar 
procedimentos internos contábeis; Parametrizar aplicativos contábeis/fiscais e de 
suporte; Administrar e classificar documentos; Conciliar saldo de Contas; Classificar 
bens na contabilidade e no sistema patrimonial; Registrar a movimentação dos ativos e 
passivos; Realizar o controle físico com o contábil; Definir sistema de custo e rateios; 
Estruturar centros de custo; Analisar e orientar a Secretaria de Estado da Educação 
sobre custos e sua apuração; Administrar, elaborar e calcular as folhas de pagamento 
dos servidores; Comparecer às audiências trabalhistas; Administrar o registro dos livros 
nos órgãos apropriados; Disponibilizar informações cadastrais aos bancos e 
fornecedores; Calcular índices econômicos e financeiros; Elaborar e acompanhar a 
execução do orçamento; Justificar os cálculos e procedimentos adotados; Ministrar 
palestras, seminários e treinamentos aos servidores; Dar suporte à execução dos 
trabalhos dos demais Analistas Educacionais dentro de sua área de atuação e executar 
outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas; 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Economista 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Superior - ANS – 100 
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CÓDIGO: ANS - 110                  CLASSE: I 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Planejar, pesquisar e analisar as previsões de natureza econômica, financeira e 
administrativa, formulando soluções e diretrizes para os problemas econômicos, 
executando tarefas relativas a orçamento financeiros da organização, conciliando 
programas e promovendo eficiente utilização de recursos e contenção de custos. 
ESPECIFICAÇÕES; 
-Registro Profissional Equivalente 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
-Curso Superior em Ciências Econômicas 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
Orientar e assessorar a Secretaria Municipal da Educação nas questões atinentes à 
economia nacional e às economias regionais, através das políticas monetária, fiscal, 
comercial e social; Realizar assessoria, consultoria, formulação, implementação, 
acompanhamento, análise, avaliação e pesquisa de planos, programas e projetos de 
natureza econômico-financeira no âmbito escolar; Desenvolver um planejamento 
estratégico nas áreas social, econômica e financeira da Secretaria de Estado da 
Educação; Promover estudo e análise para elaboração de orçamentos; Realizar 
auditoria e fiscalização de natureza econômico-financeira e outras atividades inerentes 
ao exercício de sua função; 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Fonoaudiólogo 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Superior - ANS - 100 
CÓDIGO: ANS - 116                CLASSE: I 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Identificar e avaliar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, 
empregando técnicas próprias de avaliação e realizando treinamentos fonéticos, 
auditivo, de dicção, imposição de voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou 
a reabilitação da fala. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Registro Profissional 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
-Curso Superior de Fonoaudiologia 
JORNADA DE TRABALHO: 40 ou 20 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Avaliar as definições do aluno/paciente, realizando exames fonéticos de linguagens, 
audiometria, gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou 
terapêutico; 
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-Promover a reabilitação de problemas de voz, realizando exercícios com os pacientes, 
ensinando-lhes a maneira correta de usar o aparelho fonador, com a importação da voz, dicção 
e pronúncia; 
-Participar de programas, a fim de detectar e prevenir problemas nos recém-nascidos, 
efetuando pesquisas sobre a audição de escolares, facilitando o diagnóstico dos problemas e 
evitando o agravamento de doenças do aparelho auditivo; 
-Aplicar os testes audiológicos necessários para que se faça o diagnósticos de problemas 
auditivos; 
-Dedicar-se ao estudo específico dos processos de aprendizagem da linguagem escrita pela 
criança e a orientação do professor sobre seu comportamento verbal, principalmente com 
relação à voz; 
-Realizar entrevistas com pacientes, obtendo dados específicos, para que possa traçar 
programa terapêutico que visará a recuperação do indivíduo; 
-Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e 
compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstração de 
respiração funcional impostação da voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e 
organização do pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o paciente; 
-Realizar diagnóstico prévio, objetivando detectar as condições fonatorais e auditivas do 
paciente, através de exames de técnicas de avaliação e específica, para possibilitar a seleção 
profissional ou escolar; 
-Participar de equipes multiprofissionais, para identificação de distúrbios de linguagem em suas 
formas de expressão e audição, emitindo parecer, para estabelecer o diagnóstico e tratamento; 
-Preparar informes e documentos em assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar 
subsídios para elaboração de ordens de serviço, pareceres e outros; 
-Encaminhar o paciente ao especialista, orientando e fornecendo a este as indicações 
necessárias, para solicitar parecer quanto à possibilidade de melhora ou reabilitação do 
paciente; 
-Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica, 
elaborando relatório, para complementar o diagnóstico; 
-Orientar servidores de classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão se 
desenvolver; 
-Executar outras tarefas correlatas. 

 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: Nutricionista 

 
GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Superior - ANS - 100 
CÓDIGO : ANS - 120                    CLASSE: I 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Atividades de programação, supervisão, coordenação e execução especializada, 
referente a trabalhos que envolvem educação alimentar, nutrição e dietética, para 
indivíduos ou coletividades. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Registro Profissional 
-Ser aprovado em Concurso Público. 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
-Curso Superior de Nutricionista 
JORNADA DE trabalho: 40 ou 20 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
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Planejar, organizar, direcionar, supervisionar e avaliar as unidades de alimentação e 
nutrição; Promover programas de educação, reeducação alimentar e nutricional e 
avaliação nutricional, visando a atender discentes, pais, professores e funcionários; 
Executar atendimento individualizado de pais de alunos, promovendo palestras e 
cursos destinados às orientações sobre alimentação da criança e da família; Promover 
a adequação alimentar, considerando necessidades específicas da faixa etária 
atendida; Capacitar professores, coordenadores e funcionários do serviço de nutrição e 
alimentação quanto à importância da nutrição e saúde para o desenvolvimento 
biológico, psicológico e social do aluno; Elaborar manual de boas práticas e rotinas de 
serviço; Acompanhar a implantação e avaliar os resultados periodicamente propondo 
modificações e atualização quando necessário; Supervisionar o armazenamento, 
analisar amostras dos produtos de alimentação escolar a serem adquiridos e avaliar os 
produtos recebidos, bem como elaborar os cardápios das escolas estaduais, 
garantindo uma alimentação balanceada e desempenhar outras atividades correlatas; 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Psicólogo 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Superior - ANS - 100 
CÓDIGO: ANS - 121                      CLASSE: I 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisas das características psicológicas 
dos indivíduos e dos grupos, de recrutamento, seleção e orientação profissional, 
procedendo à aferição desses processos para controle de sua validade; realizar 
estudos e aplicações práticas nos campos de educação institucional e da clínica 
psicológica. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Registro Profissional 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
-Curso Superior de Psicologia 
 
JORNADA DE TRABALHO: 40 ou 20 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
Observar, avaliar e realizar intervenção com crianças e adolescentes elaborando e 
aplicando técnicas psicológicas para promover o desenvolvimento intelectual, social e 
educacional de crianças e jovens nas escolas, estabelecendo programas, efetuando 
pesquisas, e realizando avaliações psicológicas. Sua atuação reside, também, nas 
questões educacionais como Colaborar para a reconstrução das práticas educacionais 
e favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento psicossocial do aluno com foco no 
desenvolvimento humano, na aprendizagem e nas relações interpessoais, a partir da 
orientação, organização e participação em programas institucionais direcionados às 
escolas. Deverá, ainda, contribuir para que a escola cumpra a sua função social quanto 
à formação ética dos alunos atuando dentro dos seus limites e especialidades visando 
à promoção do processo educacional. 
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DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 
 

GRUPO – TÉCNICO EDUCACIONAL - TE 
QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE SUPORTE AS ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Assistente de sala 
 

GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO EDUCACIONAL – TE 
CÓDIGO: TE              CLASSE: TE 1 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Atividades de nível médio, de certa complexidade, envolvendo a execução de serviços 
auxiliares ao magistério. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
-Nível Médio Completo 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
Il – Assistente de sala – profissional concursado em Nível Médio completo, para atuar 
exclusivamente na Educação Infantil, preferencialmente nas turmas de creches, para 
dar suporte aos professores na ação docente, não sendo permitida substituição do 
professor por este profissional. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Merendeira 
 
GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO EDUCACIONAL TE 
CÓDIGO: TE                         CLASSE: TE 2 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Efetuar tarefas na execução de merenda escolar. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
1º Grau Incompleto 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Preparar refeições variadas no trivial fino, em fogão e forno; 
-Auxiliar na execução de cardápios, incluindo serviços de dietas; 
-Verificar se os gêneros fornecidos para utilização correspondem à quantidade e as 
especificações das refeições a preparar; 
-Manter livres de contaminação ou de deteriorização os víveres sob sua guarda; 
-Zelar para que o material e o equipamento da cozinha estejam sempre em perfeitas 
condições de utilização, funcionamento, higiene e segurança; 
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-Operar com fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros de 
alimentação, aparelhos de aquecimento ou refrigeração e outros, elétricos ou não; 
-Preparar refeições ligeiras e variadas; 
-Selecionar verduras, carnes, peixes e cereais para cozimento, quanto à qualidade, 
aspecto e estado de conservação; 
-Transmitir os pedidos de comida e bebida; 
-Manter a limpeza da copa e conservação e limpeza da roupa de mesa, talheres, 
substituindo-os sempre que for necessário; 
-Preparar e distribuir merendas; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Secretário Escolar I 
 
GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO EDUCACIONAL  
CÓDIGO:  TE             CLASSE: TE 3 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Redigir e datilografar ofícios, atas de reuniões, portarias, organizar agenda de 
compromissos, recepcionar empregados e visitantes. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
-2º Grau Completo 
-Datilografia 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Secretariar a diretoria e demais órgãos da instituição, redigindo, transcrevendo e 
datilografando correspondências em geral, atas de reuniões, relatórios e similares. 
-Receber, selecionar e protocolar correspondências e documentos em geral, bem como 
proceder sua distribuição e encaminhamento à órgãos interessados; 
-Controlar assuntos pendentes, ativando a sua resolução; 
-Atender e efetuar ligações telefônicas recados e transmitindo informações; 
-Controlar a organização, codificação e arquivamento de toda correspondência e 
documentação do órgão; 
-Emitir cartões de cumprimentos para funcionários e autoridades; 
-Recepcionar e atender a funcionários e visitantes, prestando informações e 
encaminhando-os a seu destinatário; 
-Controlar a agenda de compromisso profissionais da chefia, reservando passagens, 
veículos e hotéis, quando necessário; 
-Prever e controlar as necessidades elementares do órgão, providenciando requisições 
de material; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Cuidador de Aluno 
 
GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO EDUCACIONAL – TE 
CÓDIGO: TE              CLASSE: TE 4 
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LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Atividades de nível médio, de certa complexidade, envolvendo a execução de serviços 
auxiliares no que se refere aos cuidados de higiene dos alunos a ele direcionados. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
-Nível Médio Completo 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Auxiliar sob supervisão da equipe de coordenação escolar ou professor, no 
atendimento a alunos de condições especiais nas unidades escolares; 
-Orientar alunos e auxiliá-los na higiene, alimentação, utilização de medicamentos e 
cuidados específicos; 
-Controlar e auxiliar a realização das refeições dos alunos, de acordo com as 
determinações preestabelecidas; 
-Executar outras tarefas correlatas. 

 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: INSPETOR DE ALUNOS 

 
GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO EDUCACIONAL – TE 
CÓDIGO: TE              CLASSE: TE 5 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Atividades do cotidiano envolvendo a execução de serviços auxiliares no que se refere 
a segurança dos alunos no ambiente escolar. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
-Nível Fundamental Incompleto 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Executar atividades que envolvem vigilância no ambiente escolar, cuidados com os 
alunos conforme orientação superior, e manter a ordem para segurança e o bom 
desenvolvimento das atividades da escola; 
- Auxiliar sob supervisão da equipe de coordenação escolar, atividades 
recreativas/esportivas desenvolvidas pela Escola; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Biblioteconomista 
 

GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO EDUCACIONAL – TE 
CÓDIGO: TE                     CLASSE: TE 6 

LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMARIA: 
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-Planejar, implantar, organizar, dirigir e executar trabalhos técnicos relativos às atividades 
biblioteconômicas, desenvolvendo sistema de catalogação, classificação, referência e 
conservação do acervo bibliográfico, para armazenar informações de caráter geral e específico 
e colocá-las à disposição dos usuários, em bibliotecas ou centros de documentação. 
ESPECIFICAÇÃO: 
-Registro Profissional Equivalente 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
Curso Superior de Biblioteconomia 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Implantar e organizar bibliotecas, selecionando, catalogando, registrando, identificando e 
atualizando o acervo bibliográfico; 
-Planejar e executar a aquisição de material bibliográfico, iconográfico e audiovisual, 
consultando catálogos de editoras, bibliografias e leitores e indicando a compra, permuta e 
doação de documentos, para atualizar o acervo da biblioteca; 
-Realizar os serviços de classificação, identificação e codificação de manuscritos, livros, 
mapotecas, publicação oficial e seriados, bibliografias e referências, atualizando regras e 
sistemas específicos, para armazenar e recuperar informações e colocá-las à disposição dos 
usuários; 
-Organizar fichários, catálogos e índices, utilizando fichas padronizadas ou processos 
mecanizados, para possibilitar o armazenamento, a busca e recuperação das informações; 
-Registrar a movimentação de livros, periódicos e publicações, para controlar o serviço de 
permuta, mantendo o serviço atualizado; 
-Promover a divulgação de material bibliográfico, iconográfico, audiovisual e atividades da 
biblioteca, serviços e centros de documentação interna e externamente através dos veículos de 
comunicação; 
-Compilar bibliografias brasileiras e estrangeiras, gerais para auxiliá-lo na realização de 
pesquisas e consultas; 
-Orientar o usuário, fornecendo indicações bibliográficas, para auxiliá-lo na realização de 
pesquisas e consultas; 
-Elaborar resumos, sumários, índices, glossários e vocabulários, determinando palavras-
chaves e analisando os termos mais relevantes, para facilitar a indexação e o controle da 
terminologia específica; 
-Organizar o serviço de intercâmbio, filiando-se a organismos, federações, associações, 
centros de documentação do Brasil e do estrangeiro, e a outras bibliotecas, para tornar 
possível a troca de informações e ampliação do acervo bibliográfico; 
-Atender, controlar e registrar os empréstimos, devoluções, reservas e outras solicitações de 
documentos; 
-Pesquisar e fornecer legislação, jurisprudência, doutrina e outros, quando solicitado, para 
facilitar a execução de determinados trabalhos; 
-Supervisionar os trabalhos de encadernação e restauração de livros e demais documentos, 
para assegurar a conservação do material bibliográfico, dando orientação técnica aos 
executores dessas tarefas; 
-Organizar serviços de reprografia para duplicação e reprodução de documentos, através de 
processos químicos, técnicos, eletrostáticos e microfotográficos; 
-Orientar servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre atividades que deverão ser 
desenvolvidas; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
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DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 
 

GRUPO – TÉCNICO EDUCACIONAL 
 

QUADRO DE VAGAS DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS (LEI PRÓPRIA) DESTINADAS Á LOTAÇÃO PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO ATA 400 

 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: Motorista de Viaturas Pesadas 

 
GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo - ATA 400 
CÓDIGO: ATA - 430                CLASSE:   E 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMARIA: 
-Dirigir veículos pesados (caçamba, ônibus, caminhões, carretas e outros correlatos), 
para o transporte de pessoas e materiais. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
-1º Grau Incompleto 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Dirigir veículos pesados (caçamba, ônibus, caminhões, correlatos), em serviços 
urbanos, viagens interestaduais e intermunicipais, transportando pessoas e/ou 
materiais; 
-Examinar diariamente, as condições de funcionamento do veículo, abastecendo-o 
regularmente e providenciando a sua manutenção . 
-Verificar, diariamente, o estado do veículo, vistoriando pneumáticos, direção, freios, 
nível de água e óleo, bateria, radiador, combustível, sistema elétrico e outros itens de 
manutenção, para certificar-se de suas condições de funcionamento ; 
-Recolher passageiros em lugares e horas pré-determinados, conduzindo-os pelos 
itinerários estabelecidos, conforme instruções específicas; 
-Realizar viagens para outras localidades, segundo ordens superiores e atendendo as 
necessidades dos serviços, de acordo com o cronograma estabelecido; 
-Recolher o veículo à garagem quando concluído o serviço, comunicando por escrito, 
qualquer defeito observado, e solicitando os reparos necessários, para assegurar seu 
bom estado; 
-Responsabilizar-se pela segurança de passageiros, mediante observância do limite de 
velocidade e cuidados ao abrir e fechar as portas nas paradas do veículo; 
-Zelar pela guarda, conservação e limpeza do veículo para que seja mantido em 
condições regulares de funcionamento; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Técnico em Informática. 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo - ATA-400. 
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CÓDIGO: ATA-428              CLASSE: F 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizar treinamentos, orientações e serviços nos laboratórios 
de informática, executando tarefas técnicas de complexidade média. 
ESPECIFICAÇÕES: Ser aprovado em concurso público. 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 2° Grau completo e curso técnico de informática com 
curso em windows 98-avançado e internet). 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
- Elaborar, orientar, controlar e realizar serviços nos laboratórios de Informática das 
Escolas Municipais, atendendo alunos e professores, efetuando treinamento, repassar 
conceito básicos de segurança; 
- Orientar outros servidores, quando solicitado, sobre treinamentos de lógica de 
programação, conceitos básicos de rede, desenvolver aplicações no MicrosoIft-Excel 
2000 Avançado e MicrosoIft-Word, criação e manutenção de banco de dados em 
ambiente Windows; 
- Elaborar analisar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, efetuando 
cálculos, lançamentos, ajustamentos e outros efeitos comparativos disponíveis nos 
programas; 
- Instalação de software; 
- Estudar processos de complexidade média, relacionados com assuntos de caráter 
geral ou específico da repartição, preparando expediente que se fizerem necessário, 
sob orientação superior; 
- Elaborar e digitar textos solicitados pelo seu superior; 
- Ter conhecimento básico sobre Internet e o funcionamento dos principais serviços; 
- Executar outras tarefas correlatas. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Eletricista Predial 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos - ASD-500 
CÓDIGO:  ASD - 512                     CLASSE: C 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Atividades envolvendo conservação e manutenção de redes e instalações de energia 
elétrica. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
1º Grau Incompleto 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Instalar e reparar linhas e cabos de transmissão, inclusive os de alta tensão; 
-Fazer reparos em aparelhos elétricos em geral; 
-Consertos e reparos de elevadores, geradores, motores relógios elétricos, inclusive de 
controle de pressão, etc; 
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-Executar enrolamento de pequenos motores, transformadores, dínamos, magnetos e 
bobinas; 
-Fazer instalações elétricas de lâmpadas, campainhas, chaves de distribuição, bobinas, 
automáticos, etc; 
-Consertar e reparar instalações elétricas internas e externas; 
-Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; 
-Executar serviços de montagem instalações, manutenção e reparo do sistema elétrico 
de automóveis, motocicletas, caminhões , etc ; 
-Executar outras tarefas semelhantes. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Carpinteiro 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos ASD-500 
CÓDIGO:   ASD - 509              CLASSE: C 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Executar trabalhos de confecção, conservação e manutenção preventiva ou corretiva 
nas áreas de carpintaria e marcinaria. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
-1º Grau Incompleto 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Executar quaisquer trabalhos de carpintaria e marcenaria, especialmente os que 
requeiram habilidade técnica especial; 
-Confeccionar estruturas complexas em madeira, à vista de desenhos ou 
especificações; 
-Riscar sobre madeiras as peças a serem confeccionadas, escolher a madeira 
adequada para as várias peças; 
-Operar e ajustar máquinas de carpintaria; 
-Orientar e treinar servidores da categoria inferior quando à técnica e aos processos de 
trabalho que requeiram maior aperfeiçoamento; 
-Confeccionar moldes e peças especiais para utilização em carpintaria; 
-Lixar, envernizar, lustrar móveis em geral, estruturas, portas, caixilhos e outros objetos 
de madeira; 
-Executar quaisquer trabalhos, especialmente os complexos, de furacão e 
encavilhamento de peças e ferragens; 
-Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; 
-Fazer tratamento em madeira para diversos fins; 
-Manejar, limpar e lubrificar as máquinas de carpintaria; 
-Zelar pela higiene e limpeza dos locais de trabalho; 
-Auxiliar na confecção, encaixe, montagem e reparo de peças na armação das partes 
de madeiras trabalhadas; 
-Auxiliar na instalação e ajuste de esquadrias de madeira e outras peças, bem como no 
seu acabamento, pintando, envernizando ou encerando, e na colocação de dobradiças 
e puxadores, sob orientação do oficial da área profissional; 
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-Transportar ferramentas e/ou equipamentos necessários aos trabalhos de carpintaria e 
marcenaria; 
-Manter em condições de uso os equipamentos, ferramentas e demais instrumentos de 
trabalho, limpando-os e guardando-os nos lugares adequados, após serem usados 
para assegurar a sua conservação de acordo com as técnicas recomendadas; 
-Executar outras tarefas semelhantes. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Serviços Gerais 
 
GRUPO OCUPACIOMAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos -ASD 500 
CÓDIGO:  ASD - 524            CLASSE;  A 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMARIA: 
-Atividades rotineiras, de nível médio, envolvendo a execução de trabalhos gerais de 
serviços de limpeza e conservação das instalações das repartições públicas. 
ESPECIFICAÇÃO: 
-Ser aprovado em Concurso Público 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
-1º Grau Incompleto 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Supervisionar e executar os serviços de limpeza e conservação das instalações do 
prédio; 
-Organizar pedidos de material necessários ao funcionamento dos serviços sob sua 
responsabilidade; 
-Executar os serviços de limpeza e conservação; 
-Executar outras atividades compatíveis com o cargo; 
-Realizar serviços braçais como recolhimento de lixo, limpeza de bueiros, varrição de 
ruas, praças, parques e jardins, capinagem, plantação de mudas em geral, poda de 
árvores e arbustos e etc; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Vigia 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos - ASD-500 
CÓDIGO: ASD - 526                           CLASSE: A 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Atividades de nível médio, relacionadas com a vigilância das repartições públicas. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Ser aprovado em Concurso Público. 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
-1º Grau Incompleto 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
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-Fazer ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências pendentes e 
evitar roubos, incêndios e danificações nos edifícios e materiais sob sua guarda; 
-Fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos, pelos portões ou portas de acesso 
ao local que estiver sob sua responsabilidade; 
-Verificar as autorizações para o ingresso nos referidos locais e vedar a entrada de 
pessoas não autorizadas; 
-Verificar se as portas e janelas estão devidamente fechadas; 
-Investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; 
-Solicitar quando for o caso, identificação ou autorização de pessoas para ingresso nas 
repartições públicas; 
-Zelar pela ordem e segurança da área sob sua responsabilidade; 
-Comunicar à autoridade competente as irregularidades de que tiver conhecimento; 
-Manter vigilância permanente nos locais de acesso ao público,durante o expediente 
das repartições; 
- Executar outras tarefas semelhantes. 
 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: Motorista de Viaturas Leves 
 
GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos 
-ASD-500 
CÓDIGO:   ASD - 518                CLASSE:  C 
LOTAÇÃO: SEMED 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 
-Dirigir veículos leves (automóveis e outros correlates), para o transporte de pessoas e 
materiais. 
ESPECIFICAÇÕES: 
-Ser aprovado em Concurso Público 
 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
-1º Grau Incompleto 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
-Dirigir veículos leves (automóveis e outros correlatos), em serviços urbanos, viagens 
interestaduais e intermunicipais, transportando pessoas e/ou materiais; 
-Examinar diariamente as condições de funcionamento do veículo, abastecendo-o 
regularmente e providenciando a sua manutenção ; 
-Verificar, diariamente, o estado do veículo, vistoriando pneumáticos, direção, freios, 
nível de água e óleo, bateria, radiador, combustível, sistema elétrico e outros itens de 
manutenção, para certificar-se de suas condições de funcionamento; 
-Recolher passageiros em lugares e horas pré-determinados, conduzindo-os pelos 
itinerários estabelecidos, conforme instruções específicas; 
-Realizar viagens para outras localidades, segundo ordens superiores e atendendo às 
necessidades dos serviços, de acordo com o cronograma estabelecido; 
-Recolher o veículo à garagem quando concluído o serviço, comunicando por escrito, 
qualquer defeito observado, e solicitando os reparos necessários, para assegurar seu 
boro estado; 
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-Responsabilizar-se pela segurança de passageiros, mediante observância do limite de 
velocidade e cuidados ao abrir e fechar as portas nas paradas do veículo; 
-Zelar pela guarda, conservação e limpeza do veículo para que seja mantido em 
condições regulares de funcionamento; 
-Executar outras tarefas correlatas. 
 


