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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

FUNÇÃO: 2.01 - MONITOR ESCOLAR 
 

I- Prestar serviços de mensageiro; 
II- Auxiliar na manutenção da disciplina do corpo discente, controlando a movimentação dos alunos no recinto da 
escola e em suas imediações, orientando-se quanto às normas de comportamento; 
III- executar outras tarefas, relacionadas com a sua área de atuação, que forem determinadas pela Direção da 
Escola; 
IV- informar a Direção da Escola e Coordenação Pedagógica sobre a conduta dos alunos e comunicar ocorrência; 
V- colaborar na divulgação de avisos e instruções de interesse da administração da escola; 
VI- atender aos professores, em aula, nas solicitações de material escolar e nos problemas disciplinares ou de 
assistência aos alunos; 
VII- colaborar na execução de atividades cívicas, sociais e culturais da escola e trabalhos curriculares 
complementares da classe; 
VIII- providenciar atendimento aos alunos em caso de enfermidade ou acidente; 
IX- executar outras tarefas auxiliares relacionadas com o apoio administrativo e técnico – pedagógicas que lhe forem 
atribuídas pela direção; 
X- atendimento as necessidades da Educação Infantil, respeitando a faixa etária e o desenvolvimento global do 
educando. 
 
 
FUNÇÃO: 2.02 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 
 

São obrigações do auxiliar de Desenvolvimento Infantil executar, sob orientação, atividades auxiliares e de apoio nas 
unidades escolares, de contra turno social, creches e centros de educação infantil, promovendo atividades recreativas 
e zelando pela higiene, segurança e saúde dos menores, além das seguintes atribuições:  
I- ministrar atividades educacionais às crianças das creches, centros de educação infantil e contra turno social 
monitorando as tarefas educacionais; 
II- fazer o acompanhamento das atividades didático pedagógicas; 
III- promover, nos horários determinados, a higiene corporal e bucal das crianças, dando banho, trocando fraldas e 
roupas, entre outras, relacionadas aos serviços de creche; 
IV- zelar pelo material sob sua responsabilidade, bem como confeccionar materiais destinados a recreação e 
decoração do local de trabalho; 
V- participar de cursos de treinamento determinados pelo Departamento Municipal de Educação, de forma a 
aperfeiçoar seu desempenho profissional; 
VI- colaborar e participar de festas, eventos comemorativos e demais atividades extras promovidas pela instituição; 
VII- cooperar e co-participar nas atividades de recreação dos alunos, acompanhando e assistindo os alunos no horário 
destinado ao recreio e outras atividades extra-classe desenvolvidas nos centros de educação infantil; 
VIII- dar apoio aos professores no que concerne a projetos e atividades a que se propõem realizar; 
IX- executar tarefas de apoio administrativo sempre que solicitado; 
X- auxiliar na distribuição de merenda, orientando os alunos quanto ao hábito correto de comportar-se durante as 
refeições; 
XI- observar a entrada e saída de alunos nos diferentes turnos, objetivando preservar a ordem e organização escolar; 
XII- controlar a utilização dos banheiros; 
XIII- manter limpo e arrumado o local de trabalho orientando e/ou colaborando com a limpeza das salas, brinquedos, 
materiais e utensílios utilizados, arrumando e/ou orientando a arrumação dos brinquedos e dos móveis; 
XIV- zelar pela segurança das crianças e dos adolescentes; e 
XV- executar outras atribuições afins 
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FUNÇÃO: 3.01 – DOCENTE I 
 

I- Substituir o docente titular de classe nos seus impedimentos (faltas, l icenças e afastamentos de  
qualquer natureza),  exercendo nessa circunstância, todas as atribuições da função objeto da substituição. 
II - Desenvolver atividades correlatas e inerentes ao Magistério, projetos de apoio pedagógico para os alunos e 
outros projetos, desde que não venham a afastá-lo de sua função precípua de substituição. 
III - Deslocar-se de sua sede de exercício para outra Unidade Escolar, sempre que for solicitado, para 
substituir docente titular ou cargo vago. 
IV - Participar e colaborar em todo e qualquer evento, dos quais participarem os docentes titulares. 
V - Participar dos Conselhos de Classe e/ou Série, Conselho de Avaliação Pedagógica, Conselhos de Escola e APM 
(Associação de Pais e Mestres). 
VI - Desenvolver o processo de ensino, através do uso de métodos eficientes e atualizados, 
adequados ao grau de desenvolvimento de seus alunos, de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal de 
Educação. 
VII - Providenciar atendimento imediato ao aluno que adoecer ou for ac identado,  comuni cando o 
ocorr ido à D ireção da Escola  para  as providências necessárias. 
VIII - Participar efetivamente da elaboração do Plano Escolar em todas as suas etapas. 
IX - Part icipar das Reuniões Pedagógicas,  das Horas de Trabalho Pedagógicas Coletivas (HTPC) e 
cumprir todas as demais atividades constantes no Calendário Escolar homologado. 
X - Manter-se atual izado, pesquisando e estudando constantemente conhecimentos específicos 
provenientes das diversas áreas como base para ministrar aulas. 
XI - Participar dos Cursos de Capacitação oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação. 
XII - Cumprir todas as tarefas que a Unidade Escolar def ina como indispensáveis para que a escola 
atinja seus fins educacionais ou como relevantes para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 
XIII - Colaborar no preparo e execução dos programas cívicos, festivos ou comemorativos desenvolvidos pela escola. 
XIV - Responsabi l izar-se pelo uso, manutenção e conservação dos equipamentos e materiais da escola. 
XV - Atender a todos os comunicados, portarias, circulares e resoluções expedidas pela Secretaria Municipal de 
Educação e outras atividades correlatas, determinadas por seus superiores hierárquicos. 

 
 

FUNÇÃO: 3.02 - DOCENTE III - ARTE 
 
I - Propor atividades pedagógicas aos alunos em classe ou extraclasse, usando métodos eficientes e 
atualizados que atendam as diretrizes, objetivos e princípios básicos da Proposta Pedagógica Global da 
Rede Municipal de Ensino, promovendo o desenvolvimento integral dos alunos. 
II - Planejar diariamente as aulas e fazer a correspondente seleção de materiais didáticos e pedagógicos. 
III - Elaborar, desenvolver e avaliar atividades especiais aos alunos, tendo em vista a construção e apropriação 
de conhecimentos, levando em conta as competências, habilidades e especificidades individuais. 
IV - Comprometer-se com o acompanhamento direto aos alunos, utilizando se de instrumentos essenc ia i s  
como a Observação,  o Regist ro,  o Planejamento e a Avaliação, propiciando ao aluno ter todas as 
suas habilidades devidamente consideradas. 
V - Identificar os alunos que necessitem de atendimento especializado, comunicando a Direção/Coordenação 
da escola para que tomem as providências cabíveis, planejando e executando atividades de apoio 
pedagógico paralelo aos alunos que não conseguirem atingir as metas propostas. 
VI - Manter-se devidamente articulado com as famílias dos alunos e a comun idade  e sco l a r  no  que  
d i z  re spe i t o  ao  t r aba l ho  educa t i vo  compartilhado, garantindo a troca de informações, tendo em vista o 
Plano de Trabalho da escola. 
VII - Realizar as reuniões de pais conforme o Calendário Escolar, destinadas ao  t r a t o  d e  a s sun t os  d e  
i n t e re s se s  c o mu ns  e  d eba t e s  s ob r e  o  desenvolvimento dos alunos. 
VIII - Participar efetivamente da elaboração do Plano Escolar em todas as suas etapas. 
lX -  Part i cipar  das Reuniões Pedagógicas,  das Horas de Trabalho Pedagógicas Coletivas (HTPC) e 
cumprir todas as demais atividades constantes no Calendário Escolar homologado. 



 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR / SP    

PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2013                                  
 

3 

X - Colaborar com a organização dos aspectos físicos e sociais que compõem o ambiente escolar, 
com o propósito de viabilizar as ações pedagógicas e administrativas. 
XI  -  Part i c ipar  das ações re ferentes ao agrupamento dos a lunos,  compreendendo e respeitando as 
diferenças individuais, posicionando-se contra qualquer tipo de discriminação, entendendo como fundamental a 
integração dos alunos no convívio coletivo. 
XII - Responsabi l izar-se pelo uso, manutenção e conservação dos equipamentos e materiais da escola. 
XIII - Controlar a frequência, conduzir e orientar a disciplina dos alunos na sala de aula ou fora dela, durante a 
entrada e saída dos alunos. 
XIV - Manter rigorosamente atualizados os registros de freqüência, avaliação e conteúdo ministrado, relatórios 
pedagógicos e demais escriturações, bem como fornecê-los à Secretaria da Escola, quando solicitados. 
XV - Participar dos Conselhos de Classe e/ou Série, Conselho de Avaliação Pedagógica, Conselhos de Escola e APM 
(Associação de Pais e Mestres). 
XVI - Manter-se atualizado, pesquisando e estudando constantemente conhecimentos específicos provenientes das 
diversas áreas como base para ministrar as aulas. 
XVII - Participar dos Cursos de Capacitação oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação. 
XVIII - Providenciar atendimento imediato ao aluno que adoecer ou for ac identado,  comunicando o 
ocorr ido a D ireção da Escola  para  as providências necessárias. 
XIX - Cumprir todas as tarefas que a Unidade Escolar defina como indispensáveis para que a escola 
atinja seus fins educacionais ou como relevantes para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 
XX - Colaborar no preparo e execução dos programas cívicos, festivos ou comemorativos desenvolvidos pela escola. 
XXI - Atender a todos os comunicados, portarias, circulares e resoluções expedidas pela Secretaria Municipal de 
Educação e outras atividades correlatas, determinadas por seus superiores hierárquicos. 
 
FUNÇÃO: 3.03 - DOCENTE III - EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
I - Propor atividades pedagógicas aos alunos em classe ou extraclasse, usando métodos eficientes e 
atualizados que atendam as diretrizes, objetivos e princípios básicos da Proposta Pedagógica Global da 
Rede Municipal de Ensino, promovendo o desenvolvimento integral dos alunos. 
II - Planejar diariamente as aulas e fazer a correspondente seleção de materiais didáticos e pedagógicos. 
III - Elaborar, desenvolver e avaliar atividades especiais aos alunos, tendo em vista a construção e apropriação 
de conhecimentos, levando em conta as competências, habilidades e especificidades individuais. 
IV - Comprometer-se com o acompanhamento direto aos alunos, utilizando se de instrumentos essenc ia i s  
como a Observação,  o Regist ro,  o Planejamento e a Avaliação, propiciando ao aluno ter todas as 
suas habilidades devidamente consideradas. 
V - Identificar os alunos que necessitem de atendimento especializado, comunicando a Direção/Coordenação 
da escola para que tomem as providências cabíveis, planejando e executando atividades de apoio 
pedagógico paralelo aos alunos que não conseguirem atingir as metas propostas. 
VI - Manter-se devidamente articulado com as famílias dos alunos e a comun idade  e sco l a r  no  que  
d i z  re spe i t o  ao  t r aba l ho  educa t i vo  compartilhado, garantindo a troca de informações, tendo em vista o 
Plano de Trabalho da escola. 
VII - Realizar as reuniões de pais conforme o Calendário Escolar, destinadas ao  t r a t o  d e  a s sun t os  d e  
i n t e re s se s  c o mu ns  e  d eba t e s  s ob r e  o  desenvolvimento dos alunos. 
VIII - Participar efetivamente da elaboração do Plano Escolar em todas as suas etapas. 
lX -  Part i cipar  das Reuniões Pedagógicas,  das Horas de Trabalho Pedagógicas Coletivas (HTPC) e 
cumprir todas as demais atividades constantes no Calendário Escolar homologado. 
X - Colaborar com a organização dos aspectos físicos e sociais que compõem o ambiente escolar, 
com o propósito de viabilizar as ações pedagógicas e administrativas. 
XI  -  Part i c ipar  das ações re ferentes ao agrupamento dos a lunos,  compreendendo e respeitando as 
diferenças individuais, posicionando-se contra qualquer tipo de discriminação, entendendo como fundamental a 
integração dos alunos no convívio coletivo. 
XII - Responsabi l izar-se pelo uso, manutenção e conservação dos equipamentos e materiais da escola. 
XIII - Controlar a frequência, conduzir e orientar a disciplina dos alunos na sala de aula ou fora dela, durante a 
entrada e saída dos alunos. 
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XIV - Manter rigorosamente atualizados os registros de freqüência, avaliação e conteúdo ministrado, relatórios 
pedagógicos e demais escriturações, bem como fornecê-los à Secretaria da Escola, quando solicitados. 
XV - Participar dos Conselhos de Classe e/ou Série, Conselho de Avaliação Pedagógica, Conselhos de Escola e APM 
(Associação de Pais e Mestres). 
XVI - Manter-se atualizado, pesquisando e estudando constantemente conhecimentos específicos provenientes das 
diversas áreas como base para ministrar as aulas. 
XVII - Participar dos Cursos de Capacitação oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação. 
XVIII - Providenciar atendimento imediato ao aluno que adoecer ou for ac identado,  comunicando o 
ocorr ido a D ireção da Escola  para  as providências necessárias. 
XIX - Cumprir todas as tarefas que a Unidade Escolar defina como indispensáveis para que a escola 
atinja seus fins educacionais ou como relevantes para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 
XX - Colaborar no preparo e execução dos programas cívicos, festivos ou comemorativos desenvolvidos pela escola. 
XXI - Atender a todos os comunicados, portarias, circulares e resoluções expedidas pela Secretaria Municipal de 
Educação e outras atividades correlatas, determinadas por seus superiores hierárquicos. 
 
 
FUNÇÃO: 3.04 - DOCENTE III - INGLÊS 
 
I - Propor atividades pedagógicas aos alunos em classe ou extraclasse, usando métodos eficientes e 
atual izados que atendam as diretrizes, objetivos e princípios básicos da Proposta Pedagógica Global da 
Rede Municipal de Ensino, promovendo o desenvolvimento integral dos alunos. 
II - Planejar diariamente as aulas e fazer a correspondente seleção de materiais didáticos e pedagógicos. 
III - Elaborar, desenvolver e avaliar atividades especiais aos alunos, tendo em vista a construção e apropriação 
de conhecimentos, levando em conta as competências, habilidades e especificidades individuais. 
IV - Comprometer-se com o acompanhamento direto aos alunos, utilizando se de instrumentos essenc ia i s  
como a Observação,  o Regist ro,  o Planejamento e a Avaliação, propiciando ao aluno ter todas as 
suas habilidades devidamente consideradas. 
V - Identificar os alunos que necessitem de atendimento especializado, comunicando a Direção/Coordenação 
da escola para que tomem as providências cabíveis, planejando e executando atividades de apoio 
pedagógico paralelo aos alunos que não conseguirem atingir as metas propostas. 
VI - Manter-se devidamente articulado com as famílias dos alunos e a comun idade  e sco l a r  no  que  
d i z  re spe i t o  ao  t r aba l ho  educa t i vo  compartilhado, garantindo a troca de informações, tendo em vista o 
Plano de Trabalho da escola. 
VII - Realizar as reuniões de pais conforme o Calendário Escolar, destinadas ao  t r a t o  d e  a s sun t os  d e  
i n t e re s se s  c o mu ns  e  d eba t e s  s ob r e  o  desenvolvimento dos alunos. 
VIII - Participar efetivamente da elaboração do Plano Escolar em todas as suas etapas. 
lX -  Part i cipar  das Reuniões Pedagógicas,  das Horas de Trabalho Pedagógicas Coletivas (HTPC) e 
cumprir todas as demais atividades constantes no Calendário Escolar homologado. 
X - Colaborar com a organização dos aspectos físicos e sociais que compõem o ambiente escolar, 
com o propósito de viabilizar as ações pedagógicas e administrativas. 
XI  -  Part i c ipar  das ações re ferentes ao agrupamento dos a lunos,  compreendendo e respeitando as 
diferenças individuais, posicionando-se contra qualquer tipo de discriminação, entendendo como fundamental a 
integração dos alunos no convívio coletivo. 
XII - Responsabi l izar-se pelo uso, manutenção e conservação dos equipamentos e materiais da escola. 
XIII - Controlar a frequência, conduzir e orientar a disciplina dos alunos na sala de aula ou fora dela, durante a 
entrada e saída dos alunos. 
XIV - Manter rigorosamente atualizados os registros de freqüência, avaliação e conteúdo ministrado, relatórios 
pedagógicos e demais escriturações, bem como fornecê-los à Secretaria da Escola, quando solicitados. 
XV - Participar dos Conselhos de Classe e/ou Série, Conselho de Avaliação Pedagógica, Conselhos de Escola e APM 
(Associação de Pais e Mestres). 
XVI - Manter-se atualizado, pesquisando e estudando constantemente conhecimentos específicos provenientes das 
diversas áreas como base para ministrar as aulas. 
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XVII - Participar dos Cursos de Capacitação oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação. 
XVIII - Providenciar atendimento imediato ao aluno que adoecer ou for ac identado,  comunicando o 
ocorr ido a D ireção da Escola  para  as providências necessárias. 
XIX - Cumprir todas as tarefas que a Unidade Escolar defina como indispensáveis para que a escola 
atinja seus fins educacionais ou como relevantes para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 
XX - Colaborar no preparo e execução dos programas cívicos, festivos ou comemorativos desenvolvidos pela escola. 
XXI - Atender a todos os comunicados, portarias, circulares e resoluções expedidas pela Secretaria Municipal de 
Educação e outras atividades correlatas, determinadas por seus superiores hierárquicos. 
 
 

FUNÇÃO: 3.05 - MÉDICO DO PSF 
 
Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde), prevenção de agravos, diagnostico, tratamento, 
(reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento 
humano: infância, adolescente, idade adulta e terceira idade, realizar consultas clínicas e procedimentos na 
USF e quando indicado ou necessário, no domicílio e / ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações etc.) realizar atividades de demanda espontânea e programada; integrar-se à equipe de saúde; 
executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.    
 
 
FUNÇÃO: 3.06 - MÉDICO INTERVENCIONISTA - SAMU 
 
Prestar assistência direta aos pacientes nas unidades de suporte avançado, e ou postos médicos avançados, 
realizando os atos médicos possíveis e necessários ao atendimento pré-hospitalar móvel, realizar exames médicos, 
diagnósticos, prescrever e ministrar tratamento para as diversas doenças através do processo de tele medicina. 
Exercer a regulação médica no sistema estadual de urgência. 
 
 
 
FUNÇÃO: 3.07 - MÉDICO UROLOGISTA 
 
Faz exames, emitem diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamentos das afecções de urologia 
(órgãos genitais e sexuais masculinos), congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos para 
promover saúde e bem estar do paciente. 

 

 


