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LEI Nº 2.624, DE 2 DE AGOSTO DE 2022. 

 

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO E AJUSTES DA 

LEGISLAÇÃO QUE TRATA SOBRE OS PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO, O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E 

REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 

MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA faz saber que a Câmara 

de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei: 

 

TÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º A presente Lei, dispõe sobre a atualização e ajustes do Plano de Cargos, 

Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público Municipal, que tem como 

princípios básicos à organização técnica, científica e administrativa do trabalho, a qualificação, a 

dedicação e a valorização de seus integrantes. 

 

TÍTULO II 

 

DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO 

 

Art. 2º Integram o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro do 

Magistério Público Municipal: 

I - Quadro de Pessoal; 

II - Estrutura Organizacional de Carreiras; 

III - Tabela Salarial; 

IV - Progressão Funcional. 

 

Art. 3º Para efeitos da aplicação do presente plano, é adotada a seguinte 

terminologia: 

 

I - Plano de Carreira: Conjunto de normas estruturadoras das carreiras dos grupos 

ocupacionais que correlaciona cargos a níveis de escolaridade e padrões de vencimento. 

 

II - Grupo Ocupacional: Conjunto de cargos de provimento efetivo, agrupados de 

acordo com a natureza da atividade, com carreiras próprias que têm por objetivo atender à rede 

municipal de ensino. 

 

III - Quadro de Pessoal: Conjunto de cargos de provimento efetivo. 

 

IV - Cargo de Provimento Efetivo: Conjunto de atribuições, deveres e 

responsabilidades, de acordo com a área de atuação e formação profissional. 
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V - Nível: Graduação vertical ascendente de cada cargo dos grupos ocupacionais. 

 

VI - Referência: Graduação horizontal ascendente em cada nível dos cargos de cada 

grupo ocupacional. 

 

VII - Tabela Salarial: Conjunto de valores do vencimento base, distribuídos em 

linhas verticais e horizontais progressivas, estruturado na forma organizacional das carreiras. 

 

VIII - Progressão Funcional - Ascensão funcional do Profissional do Magistério no 

Plano de Carreira. 

 

TÍTULO III 

 

DA COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL 

 

Art. 4º O quadro de pessoal do Magistério Público Municipal compõe-se dos cargos 

de provimento efetivo, classificados e inseridos nos grupos ocupacionais, abaixo relacionados: 

I - Grupo Docente: Professor; 

II - Grupo de Apoio Técnico Pedagógico: 

a) Especialistas em assuntos educacionais (supervisor e orientador pedagógico); 

b) Auxiliar de Ensino da Educação Infantil; 

 

Parágrafo Único. O número de cargos de provimento efetivo e as respectivas 

habilitações exigidas para cada nível ou grupo de níveis de carreiras dos grupos ocupacionais 

estão inseridas nos Anexos I a III, desta Lei. 

 

Art. 5º Os cargos dos grupos de docente, apoio técnico pedagógico e apoio 

administrativo, têm suas respectivas atribuições, especificações e identificações, nas formas 

estabelecidas nos Anexos IV a VII desta Lei. 

 

Parágrafo Único. As descrições e especificações de cargos, a que se refere o "caput" 

deste artigo, contém denominação do cargo, grupo ocupacional, descrição sumária e detalhada, 

habilitação profissional e jornada de trabalho. 

 

TÍTULO IV 

 

DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS GRUPOS OCUPACIONAIS DO MAGISTÉRIO 

 

Art. 6º A formação profissional exigida para o exercício das diferentes atividades e 

modalidades do ensino da Rede Municipal é a de Nível Superior de Licenciatura Plena, 

conforme Anexos I e II desta Lei. 

 

Art. 7º. A formação profissional exigida para o exercício das atividades de Auxiliar 

de Ensino de Educação Infantil é a de nível médio, com conhecimento específico na área de 

atuação, conforme Anexo III, desta Lei. 
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TÍTULO V 

 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CARREIRA 

 

CAPÍTULO I 

 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 8º A estrutura organizacional da carreira dos cargos que integram os Grupos 

Ocupacionais Docente e Apoio Técnico Pedagógico, do Quadro de Pessoal Permanente do 

Magistério é constituída dos níveis de 1 (um) a 07 (sete) e referências de "inicial", de “A” a “E”, 

para os Níveis 1, 2, 3 e 4, e de "A" a "G", para os Níveis 5, 6 e 7, observada a formação 

profissional exigida, na forma dos anexos I e II, desta Lei, bem como a referência inicial para os 

de ingresso, ou substituto. 

 

§ 1° Ficam inseridas nos Níveis 5, 6 e 7 do Anexo VIII – Tabela Salarial, as 

referências “F” e “G”, conforme ANEXO VIII – TABELA SALARIAL, parte integrante da 

presente Lei. 

 

§ 2° Excetua-se da composição da Carreira estabelecida neste artigo, os cargos de 

Auxiliar de Ensino da Educação Infantil que integrarão carreiras de 01 (um) a 03 (três) e 

referências de "inicial" e de "A" a "E", observadas as formações profissionais, conforme Anexo 

III, desta Lei, bem como a referência inicial para os de ingresso, ou substituto. 

 

CAPÍTULO II 

DO INGRESSO NA CARREIRA 

 

Art. 9º O ingresso na carreira funcional dos cargos dos grupos ocupacionais do 

Quadro de Pessoal do Magistério dar-se-á nos termos desta Lei e Legislação Municipal 

Específica, através de Concurso Público de provas e títulos. 

 

§ 1º Constituem registros de escolaridade para os cargos de que trata o "caput" deste 

artigo, os constantes dos Anexos I a III, desta Lei. 

 

§ 2º O ingresso de que trata o "caput" deste artigo, dar-se-á no Nível 01, Referência 

"Inicial", das respectivas carreiras. 

 

Art. 10. O provimento dos cargos dos grupos ocupacionais a que se refere esta Lei, 

ocorrerá mediante nomeação, através de Ato do Chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 11. Os profissionais do Quadro Permanente do Magistério serão lotados na 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 12. O estágio probatório, tempo de exercício profissional a ser avaliado após 

período de 3(três) anos, ocorrerá entre a posse e a investidura permanente do cargo, data em que 
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se dará a passagem automática da Referência Inicial para a Referência "A", do Nível 1, 

correspondente à sua habilitação. 

 

CAPÍTULO III 

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 

 

Art. 13. O progresso funcional dos profissionais do magistério ocorrerá dentro do 

mesmo cargo, após o cumprimento do estágio probatório, nas seguintes modalidades: 

a) progressão por mérito; 

b) progressão por nova habilitação profissional. 

 

Art. 14. A progressão por mérito ocorrerá em referência, a cada 2 (dois) anos, no mês 

de maio, de forma alternada, a partir da vigência desta Lei, pela comprovação de cursos de 

aperfeiçoamento e/ou atualização e pelo resultado satisfatório do desempenho no exercício do 

cargo, da seguinte forma: 

 

a) 01 (uma) referência pela comprovação de participação em 160 (cento e sessenta) 

horas de curso de atualização e ou aperfeiçoamento do período anterior ao da operacionalização, 

diretamente relacionado à disciplina ou área de atuação e àqueles que servem de subsídios para 

atuação no cargo, sendo que no mínimo 100 (cem) horas de curso devem ser na modalidade 

presencial; 

b) 01 (uma) referência pelo resultado satisfatório do desempenho no exercício do 

cargo, levando em consideração os seguintes critérios: 

I - Assiduidade e pontualidade; 

II - Experiência e dedicação ao serviço; 

III - Participação extraclasse; 

IV - Disciplina e responsabilidade; 

V - Aplicação do projeto político pedagógico da escola. 

 

Art. 15. O membro do magistério será submetido a avaliação anual permanente, que 

será efetuada pela Secretaria Municipal de Educação, com a ciência do mesmo. 

 

Art. 16. Para atendimento do item "b" do artigo 14 desta Lei, a Secretaria Municipal 

de Educação fará estudo do sistema de avaliação e desempenho funcional, que será 

regulamentado por Ato do Prefeito Municipal, e elaborado por comissão composta pelo 

Secretário da Educação, 03 (três) servidores estáveis do quadro do magistério e 02 (dois) 

professores indicados pelos seus pares. 

 

Art. 17. A progressão por nova habilitação profissional poderá ser requerida a 

qualquer tempo, no nível e referência imediatamente superior à antiga habilitação, de acordo 

com os Anexo VIII desta Lei, por comprovação de nova habilitação profissional, que não 

implique em mudanças de área de ensino, disciplina, atuação e cargo, conforme critérios abaixo: 

 

a) dos níveis 1 a 3 para o nível 4, após cumprimento do estágio probatório, mediante 

comprovação da Habilitação em Pós-Graduação/Especialização, com parecer favorável de 

comissão específica da Secretaria Municipal de Educação;  
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b) dos níveis 4 e 5 para o nível 6, somente após a conquista do nível/referência 4C;  

 

c) do nível 6, para o nível 7, somente após a conquista do nível/referência 6C.  

 

§ 1º Nos casos das alíneas “b” e “c” acima, quando o servidor for acessar os níveis 6 

ou 7, é vedada a redução salarial, adotando-se a base remuneratória imediatamente superior a 

anterior. 

 

§ 2º O pagamento da referida progressão se dará a partir do mês subsequente a data 

do requerimento, considerando a avaliação e deliberação da competente comissão nomeada. 

 

CAPÍTULO VI 

DA POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Art. 18. A Administração Pública Municipal promoverá a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, nos termos do Estatuto e do Plano de Cargos, 

Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal: 

I - Ingresso, exclusivamente por concurso público; 

II - Piso salarial, de acordo com os Anexos VIII e IX desta Lei; 

III - Qualificação continuada; 

IV - Progresso funcional. 

 

Art. 19. À Secretaria Municipal de Educação compete planejar, organizar, promover 

e executar cursos de capacitação de recursos humanos, bem como implantar e/ou implementar 

Programas de Desenvolvimento e de Formação Pedagógica aos Profissionais do Magistério, de 

forma continuada e emergencial. 

 

Art. 20. À Secretaria Municipal de Educação, compete, ainda, estabelecer 

mecanismos e programas de crescimento funcional e de valorização para o pleno desempenho 

das atividades inerentes ao exercício do cargo profissional do magistério. 

 

CAPÍTULO VII 

DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Art. 21. A carga horária do professor poderá ser de 10 (dez), 20 (vinte), 30 (trinta) ou 

40 (quarenta) horas semanais, conforme fixado no edital de concurso público, incluídas as horas-

atividade, tomando-se por base a carga curricular de cada Unidade Escolar. 

 

§ 1º As horas-atividades a que se refere o "caput" deste artigo, são destinadas à 

preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às 

reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de 

acordo com as propostas pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação e serão cumpridas na 

Unidade Escolar. 
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§ 2º O professor do Ensino Fundamental de 5° ao 9° ano com jornada de trabalho de 

10 (dez) ou 20 (vinte) horas semanais, deverá, no mínimo, obrigatoriamente, ministrar 8 (oito) 

ou 16 (dezesseis) horas aula, respectivamente. 

 

§ 3º As horas-atividades a que se refere o § 1º, deste artigo, integrarão a jornada de 

trabalho, observadas as disposições do § 2º do mesmo artigo. 

 

§ 4º A carga horária será fixada no edital de concurso público de acordo com a 

necessidade da Administração e sua alteração somente poderá ocorrer de forma excepcional, 

temporária e transitória, devidamente justificadas pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

§ 5º A alteração de carga horária não altera remuneração de contribuição que 

permanecerá igual àquela prevista para a jornada de trabalho fixada no edital de concurso. 

 

Art. 22. Os servidores ocupantes dos cargos de Professor de Ensino Fundamental, 

Professor de Educação Física, Professor de Artes e Professor de Educação Religiosa, em 

regência de classe, terão direito a 25% (vinte e cinco por cento) de horas-atividade dentro de sua 

jornada normal de trabalho. 

 

Parágrafo Único. No período destinado às horas atividades a que se refere o "caput" 

deste artigo, serão oferecidas ao aluno as disciplinas Educação Física, Ensino Religioso, Artes, 

Informática ou Língua Estrangeira, ministradas por professores habilitados do Quadro de Pessoal 

do Magistério ou por profissional legalmente autorizado. 

 

Art. 23. O servidor ocupante do cargo de Professor de Educação Infantil, em 

regência de classe, terá direito a 20% (vinte por cento) de horas-atividade dentro de sua jornada 

normal de trabalho.  

 

Art. 24. A jornada de trabalho do professor deverá ser, obrigatoriamente, cumprida e 

completada onde for necessário, inclusive em mais de um estabelecimento de ensino, quando for 

o caso. 

 

Art. 25. A ampliação da jornada de trabalho do membro do magistério dar-se-á 

somente em casos excepcionais, temporários e transitórios, devidamente justificadas pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 26. A pedido do profissional do magistério e no interesse do Município, a carga 

horária poderá ser reduzida, com a consequente redução salarial na mesma proporção, mediante 

requerimento do interessado. 

 

Art. 27. Quando ocorrer a extinção de escola, alteração de matrícula ou disciplina, o 

membro do Magistério cumprirá ou completará a jornada de trabalho em outra Unidade Escolar 

indicada pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Parágrafo Único. Os critérios para complementação da jornada de trabalho a que se 

refere o "caput" deste artigo serão definidas da seguinte forma: 
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I - ao que tiver menor tempo de serviço na Unidade Escolar; 

II - ao que tiver menor tempo de serviço no magistério público municipal; 

III - ao que tiver menor tempo de serviço no magistério; 

IV - ao de menor habilitação. 

 

Art. 28. A jornada de trabalho dos ocupantes do grupo ocupacional de apoio técnico 

pedagógico e de apoio administrativo poderá ser de 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas 

semanais. 

 

 

TÍTULO VII 

 

DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

 

CAPÍTULO I 

 

DO VENCIMENTO 

 

 

Art. 29. O vencimento é a retribuição pecuniária devida aos profissionais do 

Magistério pelo efetivo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei. 

 

§ 1º O vencimento-base dos ocupantes de cargos dos grupos ocupacionais do Quadro 

do Magistério, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais é o fixado em níveis e 

referências, segundo os valores constantes do Anexo VIII, desta Lei. 

 

§ 2º O vencimento do professor com jornada de trabalho de 10 (dez) horas semanais 

é fixado em 50% (cinquenta por cento) dos valores constantes do Anexo VIII, desta Lei. 

 

§ 3º O vencimento do professor com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas 

semanais é acrescido em 100% (cem por cento) dos valores constantes do Anexo VIII, desta Lei. 

 

§ 4º O vencimento dos ocupantes de Cargos do Grupo Ocupacional de Apoio 

Técnico Pedagógico e Apoio Administrativo, com jornada de 20 (vinte) horas semanais de 

trabalho, é fixado em 50% (cinquenta por cento) do valor constante do Anexo IX. 

 

Art. 30. O membro do magistério admitido em caráter temporário perceberá, 

mensalmente, retribuição pecuniária de vencimento do Quadro Permanente do Pessoal do 

Magistério contido no Nível 1 e na Referência Inicial de cada Grupo e Cargo, conforme Anexo 

VIII desta Lei. 

 

CAPÍTULO II 

DA REMUNERAÇÃO 
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Art. 31. A remuneração é constituída do vencimento-base do cargo, acrescido das 

vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em Lei. 

 

Art. 32. O professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental fará jus a 

gratificação de regência de classe, que será atribuída a título de estímulo ao professor em sala de 

aula em percentual fixo de 10% (dez por cento), a incidir sobre o vencimento-base percebido 

pelo professor. 

 

Art. 33. A gratificação de que trata o artigo 32 desta Lei será suspensa no caso do 

membro do magistério afastar-se das atividades inerentes ao seu cargo, exceto em gozo de férias, 

licença gestação, licença paternidade. 

 

Art. 34. O membro efetivo do magistério afastado da ministração de aulas para 

exercer o cargo de Diretor de Escola fará jus à Função Gratificada (FG), instituída pela Lei 

Municipal nº 2442/2020 ou outra que vier disciplinar a matéria e será automaticamente suspensa 

quando findar o afastamento para a execução dos cargos mencionados neste artigo. 

 

Art. 35. O membro do magistério afastado da ministração de aulas para exercer o 

cargo de Diretor Adjunto de Escola fará jus à Função Gratificada (FG), instituída pela Lei 

Municipal nº 2442/2020 ou outra que vier disciplinar a matéria e será automaticamente suspensa 

quando findar o afastamento para a execução dos cargos mencionados neste artigo. 

 

 

TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 36. Ficam convalidados os atos praticados até a presente data, com base nas 

disposições da Lei Municipal n° 875/2002 e alterações posteriores. 

 

Art. 37. Os quantitativos de vagas por cargo do magistério Municipal passam a 

vigorar de acordo com as vagas constantes do quadro permanente, do Anexo I, da presente Lei. 

 

Art. 38. Excepcionalmente, aos profissionais do magistério que estiverem situados, 

no mínimo, no nível “4-B”, do Anexo VIII, da Tabela Salarial, somente no mês de agosto de 

2022, será concedida a progressão de uma amplitude de referência, à imediatamente posterior, 

independentemente da concessão de outras progressões no mesmo período. 

 

Art. 39. Excepcionalmente, aos profissionais do magistério que estiverem situados, 

até o mês de abril de 2022, no mínimo, no nível “5-E”, do Anexo VIII, da Tabela Salarial, 

ascenderão ao nível “5-G”, do Anexo VIII, da Tabela Salarial. 

 

Art. 40. Cabe à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria de Administração e 

Finanças, a coordenação do presente Plano. 
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Art. 41. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis Municipais 

n.º 875/2002, 910/2002, 1192/2006, 1336/2007, 1457/2009, 1459/2009, 1418/2009, 1664/2011, 

1796/2012, 1936/2013, 2012/2014, 2234/20 e 2393/2019. 

 

Art. 42. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir 

de 1º de agosto 2022. 

 

Forquilhinha/SC, 2 de agosto de 2022. 

 

 

 

JOSÉ CLÁUDIO GONÇALVES 
Prefeito 

 

Publicado no mural e registrado em 2 de agosto de 2022. 
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ANEXO I 

 

QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
 

Grupo: Docente 

Jornada de trabalho: 20 horas semanais 

 

Cargo Nº de Cargos Nível Habilitação Profissional 

Professor de 

Ensino 

Fundamental 

110 

1 

2 

3 

Portador de certificado de conclusão de curso superior 

de Pedagogia, com habilitação em Educação Infantil 

e/ou Séries Iniciais.            

4 

5 

Habilitação em curso superior de licenciatura plena, na 

área específica, e curso de pós-graduação-

especialização na área específica de atuação ou 

disciplina. 

6 

Habilitação em curso de nível superior de Licenciatura 

plena, na área específica, e curso de pós-graduação-

mestrado na área específica de atuação ou disciplina.     

7 

Habilitação em curso de nível superior de licenciatura 

plena, na área específica, e curso de pós-graduação-

doutorado na área específica de atuação ou disciplina. 

Professor de 

Educação 

Infantil 

250 

1 

2 

3 

Portador de certificado de conclusão de curso superior 

de Pedagogia, com Infantil habilitação em Educação 

Infantil e/ou Séries Iniciais. 

4 

5 

Habilitação em curso superior de licenciatura plena, na 

área específica e curso de pós-graduação-especialização 

na área específica de atuação ou disciplina.    

6 

Habilitação em curso de nível superior de Licenciatura 

plena, na área específica, e curso de pós-graduação - 

mestrado na área específica de atuação ou disciplina. 

7 

Habilitação em curso de nível superior de licenciatura 

plena, na área específica, e curso de pós-graduação-

doutorado na área específica de atuação ou disciplina.          

Professor de 

Artes 
25 

1 

2 

3 

Portador de certificado de conclusão de curso superior 

com licenciatura em Artes, licenciatura em Artes 

Visuais. 

4 

5 

Habilitação em curso superior de licenciatura plena, na 

área específica, e curso de pós-graduação-

especialização na área específica de atuação ou 

disciplina. 



 

MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA 

 

Telefone: (48) 3463-8100 – adm@forquilhinha.sc.gov.br 

Avenida 25 de Julho, 3400, Centro – Forquilhinha – SC – 88.850-000 

6 

Habilitação em curso de nível superior de Licenciatura 

plena, na área específica, e curso de pós-graduação-

mestrado na área específica de atuação ou disciplina. 

7 

Habilitação em curso de nível superior de licenciatura 

plena, na área específica, e curso de pós-graduação-

doutorado na área específica de atuação ou disciplina. 

Professor de 

Ensino 

Religioso 

15 

1 

2 

3 

Portador de certificado de conclusão de curso superior 

de Pedagogia, ou licenciatura em Ciências da Religião, 

ou Filosofia, ou História, ou Estudos Sociais. 

4 

5 

Habilitação em curso superior de licenciatura plena, na 

área específica, e curso de pós-graduação-

especialização na área específica de atuação ou 

disciplina. 

6 

Habilitação em curso de nível superior de Licenciatura 

plena, na área específica, e curso de pós-graduação-

mestrado na área específica de atuação ou disciplina. 

7 

Habilitação em curso de nível superior de licenciatura 

plena, na área específica, e curso de pós-graduação-

doutorado na área específica de atuação ou disciplina.    

Professor de 

Educação 

Física 

45 

1 

2 

3 

Habilitação em curso de nível superior de licenciatura 

plena, em Educação Física. 

4 

5 

Habilitação em curso superior de licenciatura plena, na 

área específica, e curso de pós-graduação-

especialização na área específica de atuação ou 

disciplina. 

6 

Habilitação em curso de nível superior de Licenciatura 

plena, na área específica, e curso de pós-graduação-

mestrado na área específica de atuação ou disciplina. 

7 

Habilitação em curso de nível superior de licenciatura 

plena, na área específica, e curso de pós-graduação-

doutorado na área específica de atuação ou disciplina.     

Professor de 

Educação 

Infantil (40 

Horas 

semanais) 

60 

1 

2 

3 

Portador de certificado de conclusão de curso superior 

de Pedagogia. 

4 

5 

Habilitação em curso superior de licenciatura plena, na 

área específica, e curso de pós-graduação-

especialização na área específica de atuação ou 

disciplina.  

6 

Habilitação em curso de nível superior de Licenciatura 

plena, na área específica, e curso de pós-graduação-

mestrado na área específica de atuação ou disciplina. 
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7 

Habilitação em curso de nível superior de Licenciatura 

plena, na área específica, e curso de pós-graduação-

mestrado na área específica de atuação ou disciplina. 

  

 

Professor de Ensino 

Fundamental (40 Horas 

semanais) 

35 

1 

2 

3 

Portador de certificado de conclusão de curso 

superior de Pedagogia. 

4 

5 

Habilitação em curso superior de licenciatura plena, 

na área específica, e curso de pós-graduação-

especialização na área específica de atuação 

ou disciplina. 

6 

Habilitação em curso de nível superior de Licen-

ciatura plena, na área específica, e curso de pós-

graduação-mestrado na área específica de atuação 

ou disciplina. 

7 

Habilitação em curso de nível superior de licenciatura 

plena, na área específica, e curso de pós-graduação-

doutorado na área específica de atuação ou disciplina. 

  

Professor de Artes (40 

Horas semanais) 
15 

1 

 2 

3 

Portador de certificado de conclusão de Curso Superior 

de Licenciatura em Artes Visuais. 

 4 

 5 

Habilitação em curso superior de licenciatura plena, na 

área específica, e curso de pós-graduação-

especialização na área específica de atuação 

ou disciplina. 

6 

Habilitação em curso de nível superior de Licenciatura 

plena, na área específica, e curso de pós-graduação-

mestrado na área específica de atuação ou disciplina. 

7 

Habilitação em curso de nível superior de licenciatura 

plena, na área específica, e curso de pós-graduação-

doutorado na área específica de atuação ou disciplina. 

  

Professor de Inglês (20 Horas 

semanais) 
15 

1 2 3 

Portador de certificado de conclusão de 

Curso Superior de Licenciatura em 

Letras/Inglês. 

4 5 
Habilitação em curso superior de 

licenciatura plena, na área específica, e 
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curso de pós-graduação-especialização na 

área específica de atuação ou disciplina. 

6 

Habilitação em curso de nível superior de 

Licenciatura plena, na área específica, e 

curso de pós-graduação-mestrado na área 

específica de atuação ou disciplina. 

7 

Habilitação em curso de nível superior de 

licenciatura plena, na área específica, e 

curso de pós-graduação-doutorado na área 

específica de atuação ou disciplina." (NR) 

 

 

ANEXO II 

QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 

 

Grupo: Apoio Técnico Pedagógico 

 

Cargo 
Nº de 

Cargos 
Nível Habilitação Profissional 

Especialistas em 

Assuntos 

Educacionais: 

(supervisor e 

orientador 

educacional)  

04 

1 

2 

3 

Habilitação em curso de nível superior de licenciatura 

plena, na área de administração escolar, supervisão 

escolar ou orientação educacional. 

  
4 

5 

Habilitação em curso de nível superior de licenciatura 

plena, na área de administração escolar, supervisão 

escolar ou orientação educacional, e curso de pós-

graduação-especialização na área específica ou de 

atuação. 

  6 

Habilitação em curso de nível superior de licenciatura 

plena, na área de administração escolar, supervisão 

escolar ou orientação educacional, e curso de pós-

graduação-mestrado na área específica ou de atuação.  

  7 

Habilitação em curso de nível superior de licenciatura 

plena, na área de supervisão e orientação educacional e 

curso de pós-graduação, doutorado na área específica 

de atuação. 

 

 

ANEXO III 

QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
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Grupo: grupo de Apoio Administrativo e Apoio Técnico Pedagógico 

Jornada de Trabalho: 20, 30 ou 40 horas semanais 

 

Cargo 
Nº de 

Cargos 
Nível Habilitação Profissional 

Auxiliar de Ensino 

da Educação Infantil  
20 

1 

2 

3 

Habilitação de nível médio em curso de Magistério 

 

 

ANEXO IV 

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 

 

Denominação dos Cargos: Professor de Artes, Professor de Educação Física, Professor de 

Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental e Professor de Educação Religiosa. 

Grupo Ocupacional: Docente 

Descrição Sumária: Realizar o exercício da docência, em classes de Ensino Fundamental e 

Educação Infantil. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

Professor de Artes - Cumprir e fazer cumprir as Constituições Federal e Estadual, a Lei 

Orgânica do Município, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Projeto político Pedagógico 

da instituição, a Legislação Educacional vigente e demais legislações em vigor; participar da 

elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar, 

sugerindo objetivos gerais e específicos, propostas pedagógicas, definindo metodologias, 

estratégias de ensino, temas transversais, interdisciplinares, entre outros, de modo a cumprir com 

a legislação vigente, definindo um projeto atrativo e aplicável à unidade de ensino; elaborar e 

cumprir Plano Pedagógico anual e diário atendendo as metas e objetivos propostos no Projeto 

Político Pedagógico da Escola e na Proposta Curricular do Ensino Fundamental do Município; 

zelar pela disciplina e aprendizagem dos alunos; preparar o planejamento, definindo 

metodologias de ensino, criando atividades de acordo com o conteúdo e objetivos, pesquisando, 

analisando e selecionando material didático e paradidático, dentro da legislação educacional 

vigente de modo que atenda todas as especificidades das crianças e contribuindo para o 

aprimoramento da qualidade de ensino; ministrar aulas, relacionando os conteúdos às 

diversidades pessoais e regionais dos alunos, bem como orientar os alunos no processo de 

construção da leitura, escrita, conceitos de ciências naturais, noções de tempo e espaço, 

atividades artísticas, corporais, entre outras, de acordo com a legislação educacional vigente; 

cumprir os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; efetuar registros 

burocráticos pedagógicos, preenchendo em formulários específicos dados acerca dos conteúdos e 

atividades ministradas, ocorrências diversas, frequência do aluno, resultado do processo de 

ensino-aprendizagem, conceitos, notas, entre outros, conforme normas e padrões 

preestabelecidos; definir critérios e avaliar os alunos, acompanhando o trabalho diário, aplicando 

instrumentos diversos de avaliação, refletindo sobre aspectos qualitativos e quantitativos, 

participando de reuniões de conselho de classe, corrigindo trabalhos, a fim de poder acompanhar 
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as etapas do desenvolvimento perceptivo-motor dos mesmos; organizar e/ou participar de 

atividades cívicas sociais, culturais e pedagógicas, traçando os objetivos, preparando roteiros e 

instrumentos para registro, instruindo os alunos a participar, bem como solicitando autorização 

da direção da escola para a realização do mesmo; manter atualizado no diário de classe, os 

registros escolares relativos às suas atividades específicas, bem como as ocorrências e 

informações prestadas aos pais, à Coordenação Pedagógica e Direção; participar de cursos de 

capacitação, seminários, com a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento 

profissional, bem como de Conselhos de Classe, Reuniões Pedagógicas, entre outros; manter 

permanentemente contato com pais e alunos, juntamente com a coordenação, de modo a mantê-

los informados quanto ao desempenho do aluno; planejar e implementar a recuperação paralela 

garantindo ao aluno novas oportunidades de aprendizagem estabelecendo estratégias de 

recuperação dos alunos de menor rendimento; constatar necessidades e encaminhar os alunos aos 

setores específicos de atendimento; zelar pelos equipamentos e materiais docente; conhecer e 

respeitar as leis constitucionais da Educação e as normas da unidade escolar, com o intuito de 

cumprir com a legislação vigente; zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional, 

tanto nos aspectos referentes à intimidade e privacidade dos usuários e profissionais, quanto no 

que se refere aos seus outros direitos inalienáveis; cumprir e respeitar as ordens superiores, 

exceto quando manifestamente ilegais; levar ao conhecimento da autoridade superior as 

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo; tratar os pais, alunos e funcionários da 

instituição de forma cortês e sem distinção; representar, quando designado, a Secretaria 

Municipal; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 

Professor de Educação Física - Cumprir e fazer cumprir as Constituições Federal e Estadual, 

a Lei Orgânica do Município, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Projeto político 

Pedagógico da instituição, a Legislação Educacional vigente e demais legislações em vigor; 

participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico da unidade 

escolar, sugerindo objetivos gerais e específicos, propostas pedagógicas, definindo metodologias, 

estratégias de ensino, temas transversais, interdisciplinares, entre outros, de modo a cumprir com 

a legislação vigente, definindo um projeto atrativo e aplicável à unidade de ensino; elaborar e 

cumprir Plano Pedagógico anual e diário atendendo as metas e objetivos propostos no Projeto 

Político Pedagógico da Escola e na Proposta Curricular do Ensino Fundamental do Município; 

zelar pela disciplina e aprendizagem dos alunos; preparar o planejamento, definindo 

metodologias de ensino, criando atividades de acordo com o conteúdo e objetivos, pesquisando, 

analisando e selecionando material didático e paradidático, dentro da legislação educacional 

vigente de modo que atenda todas as especificidades das crianças e contribuindo para o 

aprimoramento da qualidade de ensino; ministrar aulas, relacionando os conteúdos às 

diversidades pessoais e regionais dos alunos, bem como orientar os alunos no processo de 

construção da leitura, escrita, conceitos de ciências naturais, noções de tempo e espaço, 

atividades artísticas, corporais, entre outras, de acordo com a legislação educacional vigente; 

cumprir os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; efetuar registros 

burocráticos pedagógicos, preenchendo em formulários específicos dados acerca dos conteúdos e 

atividades ministradas, ocorrências diversas, frequência do aluno, resultado do processo de 

ensino-aprendizagem, conceitos, notas, entre outros, conforme normas e padrões 

preestabelecidos; definir critérios e avaliar os alunos, acompanhando o trabalho diário, aplicando 

instrumentos diversos de avaliação, refletindo sobre aspectos qualitativos e quantitativos, 
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participando de reuniões de conselho de classe, corrigindo trabalhos, a fim de poder acompanhar 

as etapas do desenvolvimento perceptivo-motor dos mesmos; organizar e/ou participar de 

atividades cívicas sociais, culturais e pedagógicas, traçando os objetivos, preparando roteiros e 

instrumentos para registro, instruindo os alunos a participar, bem como solicitando autorização 

da direção da escola para a realização do mesmo; manter atualizado no diário de classe, os 

registros escolares relativos às suas atividades específicas, bem como as ocorrências e 

informações prestadas aos pais, à Coordenação Pedagógica e Direção; participar de cursos de 

capacitação, seminários, com a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento 

profissional, bem como de Conselhos de Classe, Reuniões Pedagógicas, entre outros; manter 

permanentemente contato com pais e alunos, juntamente com a coordenação, de modo a mantê-

los informados quanto ao desempenho do aluno; planejar e implementar a recuperação paralela 

garantindo ao aluno novas oportunidades de aprendizagem estabelecendo estratégias de 

recuperação dos alunos de menor rendimento; constatar necessidades e encaminhar os alunos aos 

setores específicos de atendimento; zelar pelos equipamentos e materiais docente; conhecer e 

respeitar as leis constitucionais da Educação e as normas da unidade escolar, com o intuito de 

cumprir com a legislação vigente; zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional, 

tanto nos aspectos referentes à intimidade e privacidade dos usuários e profissionais, quanto no 

que se refere aos seus outros direitos inalienáveis; cumprir e respeitar as ordens superiores, 

exceto quando manifestamente ilegais; levar ao conhecimento da autoridade superior as 

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo; tratar os pais, alunos e funcionários da 

instituição de forma cortês e sem distinção; representar, quando designado, a Secretaria 

Municipal; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 

Professor de Educação Infantil - Cumprir e fazer cumprir as Constituições Federal e Estadual, 

a Lei Orgânica do Município, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Projeto político 

Pedagógico da instituição, a Legislação Educacional vigente e demais legislações em vigor; 

participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico da unidade 

escolar, sugerindo objetivos gerais e específicos, propostas pedagógicas, definindo metodologias, 

estratégias de ensino, temas transversais, interdisciplinares, entre outros, de modo a cumprir com 

a legislação vigente, definindo um projeto atrativo e aplicável a unidade de ensino; elaborar e 

cumprir Plano Pedagógico anual e diário atendendo as metas e objetivos propostos no Projeto 

Político Pedagógico da Escola e na Proposta Curricular da Educação Infantil do Município; 

respeitar as diferenças individuais e atuar junto às crianças nas diversas fases da Educação 

infantil, auxiliando-as no processo de desenvolvimento afetivo, físico, motor, intelectual e 

psicológico; contribuir com o bem-estar da criança, propiciando um ambiente de respeito, 

carinho, atenção individual e coletiva, segurança, tranquilidade e aconchego durante o período de 

adaptação, bem como adequando e organizando o espaço para o período de descanso da criança, 

observando-a durante este período; preparar o planejamento, definindo metodologias de ensino, 

criando atividades de acordo com as áreas do conhecimento, pesquisando, analisando e 

selecionando material didático e paradidático, dentro da legislação educacional vigente de modo 

que atenda todas as especificidades das crianças e contribuindo para o aprimoramento da 

qualidade de ensino; ministrar o trabalho pedagógico, relacionando às diversidades pessoais e 

regionais, bem como orientar as crianças para o desenvolvimento dos conceitos de ciências 

naturais, noções de tempo e espaço, atividades artísticas, corporais, entre outras, de acordo com a 

legislação educacional vigente; efetuar registros pedagógicos, com o resultado do processo de 

desenvolvimento da criança e os conceitos trabalhados, conforme normas e padrões 
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preestabelecidos; manter atualizado no diário de classe, os registros escolares relativos às suas 

atividades específicas, a frequência da criança, bem como as ocorrências e informações prestadas 

aos pais, à Coordenação Pedagógica e Direção; participar de cursos de capacitação, seminários, 

com a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento profissional, Reuniões 

Pedagógicas, entre outros; orientar, acompanhar e auxiliar na higiene, alimentação, repouso e 

bem-estar das crianças, realizando os banhos e trocas de roupa quando necessário; realizar 

procedimentos relacionados à saúde da criança, observando-a no que diz respeito à temperatura, 

medicando-a mediante receituário médico e prestando atendimento prévio em casos de acidentes, 

bem como avisar a direção e/ou responsáveis acerca destes casos; auxiliar na construção de 

atitudes e valores significativos para o processo educativo das crianças; responsabilizar-se pela 

recepção e entrega das crianças junto às famílias, mantendo um diálogo constante entre família e 

instituição; constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 

atendimento; zelar pelos equipamentos e materiais docente; conhecer e respeitar as leis 

constitucionais da Educação e as normas da unidade escolar, com o intuito de cumprir com a 

legislação vigente; zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional, tanto nos 

aspectos referentes à intimidade e privacidade dos usuários e profissionais, quanto no que se 

refere aos seus outros direitos inalienáveis; cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais; levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que 

tiver ciência em razão do cargo; tratar as crianças, os pais e funcionários da unidade escolar de 

forma cortês e sem distinção; Representar, quando designado, a Secretaria Municipal; realizar 

outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional bem como outras designadas 

pela secretaria de Educação. 

 

Professor de Ensino Fundamental - Cumprir e fazer cumprir as Constituições Federal e Estadual, 

a Lei Orgânica do Município, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Projeto político 

Pedagógico da instituição, a Legislação Educacional vigente e demais legislações em vigor; 

participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico da unidade 

escolar, sugerindo objetivos gerais e específicos, propostas pedagógicas, definindo metodologias, 

estratégias de ensino, temas transversais, interdisciplinares, entre outros, de modo a cumprir com 

a legislação vigente, definindo um projeto atrativo e aplicável à unidade de ensino; elaborar e 

cumprir Plano Pedagógico anual e diário atendendo as metas e objetivos propostos no Projeto 

Político Pedagógico da Escola e na Proposta Curricular do Ensino Fundamental do Município; 

zelar pela disciplina e aprendizagem dos alunos; preparar o planejamento, definindo 

metodologias de ensino, criando atividades de acordo com o conteúdo e objetivos, pesquisando, 

analisando e selecionando material didático e paradidático, dentro da legislação educacional 

vigente de modo que atenda todas as especificidades das crianças e contribuindo para o 

aprimoramento da qualidade de ensino; ministrar aulas, relacionando os conteúdos às 

diversidades pessoais e regionais dos alunos, bem como orientar os alunos no processo de 

construção da leitura, escrita, conceitos de ciências naturais, noções de tempo e espaço, 

atividades artísticas, corporais, entre outras, de acordo com a legislação educacional vigente; 

cumprir os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; efetuar registros 

burocráticos pedagógicos, preenchendo em formulários específicos dados acerca dos conteúdos e 

atividades ministradas, ocorrências diversas, frequência do aluno, resultado do processo de 

ensino-aprendizagem, conceitos, notas, entre outros, conforme normas e padrões 

preestabelecidos; definir critérios e avaliar os alunos, acompanhando o trabalho diário, aplicando 
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instrumentos diversos de avaliação, refletindo sobre aspectos qualitativos e quantitativos, 

participando de reuniões de conselho de classe, corrigindo trabalhos, a fim de poder acompanhar 

as etapas do desenvolvimento perceptivo-motor dos mesmos; organizar e/ou participar de 

atividades cívicas sociais, culturais e pedagógicas, traçando os objetivos, preparando roteiros e 

instrumentos para registro, instruindo os alunos a participar, bem como solicitando autorização 

da direção da escola para a realização do mesmo; manter atualizado no diário de classe, os 

registros escolares relativos às suas atividades específicas, bem como as ocorrências e 

informações prestadas aos pais, à Coordenação Pedagógica e Direção; participar de cursos de 

capacitação, seminários, com a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento 

profissional, bem como de Conselhos de Classe, Reuniões Pedagógicas, entre outros; manter 

permanentemente contato com pais e alunos, juntamente com a coordenação, de modo a mantê-

los informados quanto ao desempenho do aluno; planejar e implementar a recuperação paralela 

garantindo ao aluno novas oportunidades de aprendizagem estabelecendo estratégias de 

recuperação dos alunos de menor rendimento; constatar necessidades e encaminhar os alunos aos 

setores específicos de atendimento; zelar pelos equipamentos e materiais docente; conhecer e 

respeitar as leis constitucionais da Educação e as normas da unidade escolar, com o intuito de 

cumprir com a legislação vigente; zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional, 

tanto nos aspectos referentes à intimidade e privacidade dos usuários e profissionais, quanto no 

que se refere aos seus outros direitos inalienáveis; cumprir e respeitar as ordens superiores, 

exceto quando manifestamente ilegais; levar ao conhecimento da autoridade superior as 

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo; tratar os pais, alunos e funcionários da 

instituição de forma cortês e sem distinção; representar, quando designado, a Secretaria 

Municipal; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 

Professor de Educação Religiosa - Cumprir e fazer cumprir as Constituições Federal e Estadual, 

a Lei Orgânica do Município, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Projeto político 

Pedagógico da instituição, a Legislação Educacional vigente e demais legislações em vigor; 

participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico da unidade 

escolar, sugerindo objetivos gerais e específicos, propostas pedagógicas, definindo metodologias, 

estratégias de ensino, temas transversais, interdisciplinares, entre outros, de modo a cumprir com 

a legislação vigente, definindo um projeto atrativo e aplicável à unidade de ensino; elaborar e 

cumprir Plano Pedagógico anual e diário atendendo as metas e objetivos propostos no Projeto 

Político Pedagógico da Escola e na Proposta Curricular do Ensino Fundamental do Município; 

zelar pela disciplina e aprendizagem dos alunos; preparar o planejamento, definindo 

metodologias de ensino, criando atividades de acordo com o conteúdo e objetivos, pesquisando, 

analisando e selecionando material didático e paradidático, dentro da legislação educacional 

vigente de modo que atenda todas as especificidades das crianças e contribuindo para o 

aprimoramento da qualidade de ensino; ministrar aulas, relacionando os conteúdos às 

diversidades pessoais e regionais dos alunos, bem como orientar os alunos no processo de 

construção da leitura, escrita, conceitos de ciências naturais, noções de tempo e espaço, 

atividades artísticas, corporais, entre outras, de acordo com a legislação educacional vigente; 

cumprir os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; efetuar registros 

burocráticos pedagógicos, preenchendo em formulários específicos dados acerca dos conteúdos e 

atividades ministradas, ocorrências diversas, frequência do aluno, resultado do processo de 

ensino-aprendizagem, conceitos, notas, entre outros, conforme normas e padrões 
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preestabelecidos; definir critérios e avaliar os alunos, acompanhando o trabalho diário, aplicando 

instrumentos diversos de avaliação, refletindo sobre aspectos qualitativos e quantitativos, 

participando de reuniões de conselho de classe, corrigindo trabalhos, a fim de poder acompanhar 

as etapas do desenvolvimento perceptivo-motor dos mesmos; organizar e/ou participar de 

atividades cívicas sociais, culturais e pedagógicas, traçando os objetivos, preparando roteiros e 

instrumentos para registro, instruindo os alunos a participar, bem como solicitando autorização 

da direção da escola para a realização do mesmo; manter atualizado no diário de classe, os 

registros escolares relativos às suas atividades específicas, bem como as ocorrências e 

informações prestadas aos pais, à Coordenação Pedagógica e Direção; participar de cursos de 

capacitação, seminários, com a finalidade de promover a contínua formação e o aperfeiçoamento 

profissional, bem como de Conselhos de Classe, Reuniões Pedagógicas, entre outros; manter 

permanentemente contato com pais e alunos, juntamente com a coordenação, de modo a mantê-

los informados quanto ao desempenho do aluno; planejar e implementar a recuperação paralela 

garantindo ao aluno novas oportunidades de aprendizagem estabelecendo estratégias de 

recuperação dos alunos de menor rendimento; constatar necessidades e encaminhar os alunos aos 

setores específicos de atendimento; zelar pelos equipamentos e materiais docente; conhecer e 

respeitar as leis constitucionais da Educação e as normas da unidade escolar, com o intuito de 

cumprir com a legislação vigente; zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional, 

tanto nos aspectos referentes à intimidade e privacidade dos usuários e profissionais, quanto no 

que se refere aos seus outros direitos inalienáveis; cumprir e respeitar as ordens superiores, 

exceto quando manifestamente ilegais; levar ao conhecimento da autoridade superior as 

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo; tratar os pais, alunos e funcionários da 

instituição de forma cortês e sem distinção; representar, quando designado, a Secretaria 

Municipal; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 

Professor de Educação Infantil (40 Horas Semanais) - Cumprir e fazer cumprir as Constituições 

Federal e Estadual, a Lei Orgânica do Município, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o 

Projeto político Pedagógico da instituição, a Legislação Educacional vigente e demais 

legislações em vigor; participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico da unidade escolar, sugerindo objetivos gerais e específicos, propostas pedagógicas, 

definindo metodologias, estratégias de ensino, temas transversais, interdisciplinares, entre outros, 

de modo a cumprir com a legislação vigente, definindo um projeto atrativo e aplicável a unidade 

de ensino; elaborar e cumprir Planejamento Pedagógico anual e plano de aula diário atendendo 

as metas e objetivos propostos no Projeto Político Pedagógico da Escola e na Proposta Curricular 

da Educação Infantil do Município; respeitar as diferenças individuais e atuar junto às crianças 

nas diversas fases da Educação infantil, auxiliando-as no processo de desenvolvimento integral; 

contribuir com o bem estar da criança, propiciando um ambiente de respeito, carinho, atenção 

individual e coletiva, segurança, tranquilidade e aconchego durante o período de adaptação, bem 

como adequando e organizando o espaço para o período de descanso da criança, observando-a 

durante este período; elaborar o planejamento, definindo metodologias de ensino, criando 

atividades de acordo com as áreas do conhecimento, pesquisando, analisando e selecionando 

material didático e paradidático, dentro da legislação educacional vigente de modo que atenda 

todas as especificidades das crianças e contribuindo para o aprimoramento da qualidade de 

ensino; ministrar o trabalho pedagógico, relacionando às diversidades pessoais e regionais, bem 

como orientar as crianças para o desenvolvimento dos conceitos de ciências naturais, noções de 

tempo e espaço, atividades artísticas, corporais, entre outras; efetuar registros pedagógicos, com 
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o resultado do processo de desenvolvimento da criança e os conceitos trabalhados, 

conforme normas e padrões preestabelecidos; manter atualizado no diário de classe, os registros 

escolares relativos às suas atividades específicas, a frequência da criança, bem como as 

ocorrências e informações prestadas aos pais, à Coordenação Pedagógica e Direção; participar de 

cursos de formação continuada, seminários, com a finalidade de promover o aperfeiçoamento 

profissional, reuniões pedagógicas, entre outros; orientar, acompanhar e auxiliar na higiene, 

alimentação, repouso e bem-estar das crianças, realizando os banhos e trocas de roupa quando 

necessário; realizar procedimentos relacionados à saúde da criança, medicando-a mediante 

receituário médico e prestando atendimento prévio em casos de acidentes, bem como avisar a 

direção e/ou responsáveis acerca destes casos; auxiliar na construção de atitudes e valores 

significativos para o processo educativo das crianças; recepcionar e entregar as crianças junto às 

famílias, mantendo um diálogo constante entre família e instituição; constatar necessidades e 

encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento especializados; Atuar com alunos, 

com deficiência ou transtornos, demanda do Atendimento Educacional Especializado AEE; 

Conhecer e fazer uso dos recursos tecnológicos na área da educação como: laboratório móvel, 

lousa digital, projetor multimídia, computadores e outros recursos inovadores que venham surgir, 

com foco nas tecnologias que favorecem o desenvolvimento pedagógico; zelar pelos 

equipamentos e materiais docente; conhecer e respeitar as leis constitucionais da Educação e 

as normas da unidade escolar, com o intuito de cumprir com a legislação vigente; zelar pelo 

cumprimento dos princípios de ética profissional, tanto nos aspectos referentes à intimidade e 

privacidade dos membros da comunidade escolar, no que se refere aos seus outros direitos 

inalienáveis; cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; levar ao 

conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo; 

tratar as crianças, os pais e funcionários da unidade escolar de forma cortês e sem distinção; 

Representar, quando designado, a Secretaria Municipal de Educação; realizar outras atribuições 

compatíveis com sua especialização profissional bem como outras designadas pela secretaria de 

Educação;  

Professor de Ensino Fundamental (40 Horas Semanais) - Cumprir e fazer cumprir as 

Constituições Federal e Estadual, a Lei Orgânica do Município, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o Projeto político Pedagógico da instituição, a Legislação Educacional vigente e 

demais legislações em vigor; participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto 

Político Pedagógico da unidade escolar, sugerindo objetivos gerais e específicos, propostas 

pedagógicas, definindo metodologias, estratégias de ensino, temas transversais, 

interdisciplinares, entre outros, de modo a cumprir com a legislação vigente, definindo um 

projeto atrativo e aplicável à unidade de ensino; elaborar e cumprir Planejamento Pedagógico 

anual e o plano de aula diário atendendo as metas e objetivos propostos no Projeto Político 

Pedagógico da Escola e na Proposta Curricular do Ensino Fundamental do Município; zelar 

pela disciplina e aprendizagem dos aluno, definindo metodologias de ensino, criando atividades 

de acordo com o conteúdo e objetivos, pesquisando, analisando e selecionando material didático 

e paradidático, dentro da legislação educacional vigente de modo que atenda todas as 

especificidades das crianças e contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino; 

ministrar aulas, relacionando os conteúdos às diversidades pessoais e regionais dos alunos, bem 

como orientar os alunos no processo de produção da leitura, escrita, conceitos de ciências 

naturais, noções de tempo e espaço, atividades artísticas, corporais, entre outras; cumprir os dias 

letivos e horas-aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; efetuar registros burocráticos 
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pedagógicos, preenchendo em formulários específicos dados acerca dos conteúdos e atividades 

ministradas, ocorrências diversas, frequência do aluno, resultado do processo de ensino-

aprendizagem, conceitos, notas, entre outros, conforme normas e padrões preestabelecidos; 

definir critérios e avaliar os alunos, acompanhando o trabalho diário, aplicando instrumentos 

diversos de avaliação, refletindo sobre aspectos qualitativos e quantitativos, participando de 

reuniões de conselho de classe, corrigindo trabalhos, a fim de poder acompanhar as etapas do 

desenvolvimento integral dos mesmos; organizar e/ou participar de atividades cívicas sociais, 

culturais e pedagógicas, traçando os objetivos, preparando roteiros e instrumentos para registro, 

instruindo os alunos a participar, bem como solicitando autorização da direção da escola para a 

realização do mesmo; manter atualizado no diário de classe, os registros escolares relativos às 

suas atividades específicas, bem como as ocorrências e informações prestadas aos pais, à 

Coordenação Pedagógica e Direção; participar de cursos de formação continuada, seminários, 

com a finalidade de promover o aperfeiçoamento profissional; manter permanentemente contato 

com pais e alunos, juntamente com a coordenação, de modo a mantê-los informados quanto ao 

desempenho do aluno; planejar e implementar a recuperação paralela garantindo ao aluno novas 

oportunidades de aprendizagem estabelecendo estratégias de recuperação dos alunos; constatar 

necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento especializado; Atuar 

com alunos, com deficiência ou transtornos, demanda do Atendimento Educacional 

Especializado AEE; Conhecer e fazer uso dos recursos tecnológicos na área da educação como: 

laboratório móvel, lousa digital, projetor multimídia, computadores e outros recursos inovadores 

que venham surgir, com foco nas tecnologias que favorecem o desenvolvimento pedagógico; 

zelar pelos equipamentos e materiais docente; conhecer e respeitar as leis constitucionais da 

Educação e as normas da unidade escolar, com o intuito de cumprir com a legislação vigente; 

zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional, tanto nos aspectos referentes à 

intimidade e privacidade dos membros da comunidade escolar, no que se refere aos seus outros 

direitos inalienáveis; cumprir e respeitar as ordens superiores, exceto quando manifestamente 

ilegais; levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em 

razão do cargo; tratar os pais, alunos e funcionários da instituição de forma cortês e sem 

distinção; representar, quando designado, a Secretaria Municipal Educação; realizar outras 

atribuições compatíveis com sua especialização profissional, bem como outras designadas pela 

secretaria de Educação.  

 

Professor de Artes (40 Horas Semanais) - Cumprir e fazer cumprir as Constituições Federal e 

Estadual, a Lei Orgânica do Município, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Projeto 

político Pedagógico da instituição, a Legislação Educacional vigente e demais legislações em 

vigor; participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico da 

unidade escolar, sugerindo objetivos gerais e específicos, propostas pedagógicas, definindo 

metodologias, estratégias de ensino, temas transversais, interdisciplinares, entre outros, de modo 

a cumprir com a legislação vigente, definindo um projeto atrativo e aplicável à unidade de 

ensino; elaborar e cumprir Planejamento Pedagógico anual e plano de aula diário atendendo as 

metas e objetivos propostos no Projeto Político Pedagógico da Escola e na Proposta Curricular 

do Ensino Fundamental do Município; zelar pela disciplina e aprendizagem dos alunos, 

definindo metodologias de ensino, criando atividades de acordo com o conteúdo e objetivos, 

pesquisando, analisando e selecionando material didático e paradidático, dentro da legislação 

educacional vigente de modo que atenda todas as especificidades das crianças e contribuindo 

para o aprimoramento da qualidade de ensino; ministrar aulas, relacionando os conteúdos às 
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diversidades pessoais e regionais dos alunos, bem como orientar os alunos no processo de 

produção da leitura, escrita, conceitos de ciências naturais, noções de tempo e espaço, atividades 

artísticas, corporais, entre outras; cumprir os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; efetuar registros burocráticos pedagógicos, preenchendo em 

formulários específicos dados acerca dos conteúdos e atividades ministradas, ocorrências 

diversas, frequência do aluno, resultado do processo de ensino-aprendizagem, conceitos, notas, 

entre outros, conforme normas e padrões preestabelecidos; definir critérios e avaliar os alunos, 

acompanhando o trabalho diário, aplicando instrumentos diversos de avaliação, refletindo sobre 

aspectos qualitativos e quantitativos, participando de reuniões de conselho de classe, corrigindo 

trabalhos, a fim de poder acompanhar as etapas do desenvolvimento integral dos mesmos; 

organizar e/ou participar de atividades cívicas sociais, culturais e pedagógicas, traçando os 

objetivos, preparando roteiros e instrumentos para registro, instruindo os alunos a participar, bem 

como solicitando autorização da direção da escola para a realização do mesmo; 

manter atualizado no diário de classe, os registros escolares relativos às suas atividades 

específicas, bem como as ocorrências e informações prestadas aos pais, à Coordenação 

Pedagógica e Direção; participar de cursos de formação continuada, seminários, com a finalidade 

de promover o aperfeiçoamento profissional; manter permanentemente contato com pais e 

alunos, juntamente com a coordenação, de modo a mantê-los informados quanto ao desempenho 

do aluno; planejar e implementar a recuperação paralela garantindo ao aluno novas 

oportunidades de aprendizagem estabelecendo estratégias de recuperação dos alunos; constatar 

necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento especializado; atuar 

com grupos de dança escolar, nos projetos da Secretaria de Educação; atuar com grupos de dança 

escolar e folclóricos, nos projetos da Secretaria de Educação; acompanhar os grupos de dança 

nas apresentações, dentro e fora do município; cuidar e organizar os trajes dos grupos de dança e 

outros equipamentos relacionados; zelar pelos equipamentos e materiais docente; conhecer e 

respeitar as leis constitucionais da Educação e as normas da unidade escolar, com o intuito de 

cumprir com a legislação vigente; zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional, 

tanto nos aspectos referentes à intimidade e privacidade dos membros da comunidade escolar, no 

que se refere aos seus outros direitos inalienáveis; cumprir e respeitar as ordens superiores, 

exceto quando manifestamente ilegais; levar ao conhecimento da autoridade superior as 

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo; tratar os pais, alunos e funcionários da 

instituição de forma cortês e sem distinção; representar, quando designado, a Secretaria 

Municipal; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional, bem 

como outras designadas pela secretaria de Educação.  

 

Professor de Inglês (20 Horas Semanais) - Cumprir e fazer cumprir as Constituições Federal e 

Estadual, a Lei Orgânica do Município, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Projeto 

político Pedagógico da instituição, a Legislação Educacional vigente e demais legislações em 

vigor; participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico da 

unidade escolar, sugerindo objetivos gerais e específicos, propostas pedagógicas, definindo 

metodologias, estratégias de ensino, temas transversais, interdisciplinares, entre outros, de modo 

a cumprir com a legislação vigente, definindo um projeto atrativo e aplicável à unidade de 

ensino; elaborar e cumprir Planejamento Pedagógico anual e plano de aula diário atendendo as 

metas e objetivos propostos no Projeto Político Pedagógico da Escola e na Proposta Curricular 

do Ensino Fundamental do Município; zelar pela disciplina e aprendizagem dos alunos, 

https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-forquilhinha-sc


 

MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA 

 

Telefone: (48) 3463-8100 – adm@forquilhinha.sc.gov.br 

Avenida 25 de Julho, 3400, Centro – Forquilhinha – SC – 88.850-000 

definindo metodologias de ensino, criando atividades de acordo com o conteúdo e objetivos, 

pesquisando, analisando e selecionando material didático e paradidático, dentro da legislação 

educacional vigente de modo que atenda todas as especificidades das crianças e contribuindo 

para o aprimoramento da qualidade de ensino; ministrar aulas, relacionando os conteúdos às 

diversidades pessoais e regionais dos alunos, bem como orientar os alunos no processo de 

produção da leitura, escrita, conceitos de ciências naturais, noções de tempo e espaço, atividades 

artísticas, corporais, entre outras; cumprir os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; efetuar registros burocráticos pedagógicos, preenchendo em 

formulários específicos dados acerca dos conteúdos e atividades ministradas, ocorrências 

diversas, frequência do aluno, resultado do processo de ensino-aprendizagem, conceitos, notas, 

entre outros, conforme normas e padrões preestabelecidos; definir critérios e avaliar os alunos, 

acompanhando o trabalho diário, aplicando instrumentos diversos de avaliação, refletindo sobre 

aspectos qualitativos e quantitativos, participando de reuniões de conselho de classe, corrigindo 

trabalhos, a fim de poder acompanhar as etapas do desenvolvimento integral dos mesmos; 

organizar e/ou participar de atividades cívicas sociais, culturais e pedagógicas, traçando os 

objetivos, preparando roteiros e instrumentos para registro, instruindo os alunos a participar, bem 

como solicitando autorização da direção da escola para a realização do mesmo; 

manter atualizado no diário de classe, os registros escolares relativos às suas atividades 

específicas, bem como as ocorrências e informações prestadas aos pais, à Coordenação 

Pedagógica e Direção; participar de cursos de formação continuada, seminários, com a finalidade 

de promover o aperfeiçoamento profissional; manter permanentemente contato com pais e 

alunos, juntamente com a coordenação, de modo a mantê-los informados quanto ao desempenho 

do aluno; planejar e implementar a recuperação paralela garantindo ao aluno novas 

oportunidades de aprendizagem estabelecendo estratégias de recuperação dos alunos; constatar 

necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento especializado; zelar 

pelos equipamentos e materiais docente; conhecer e respeitar as leis constitucionais da Educação 

e as normas da unidade escolar, com o intuito de cumprir com a legislação vigente; zelar pelo 

cumprimento dos princípios de ética profissional, tanto nos aspectos referentes à intimidade e 

privacidade dos membros da comunidade escolar, no que se refere aos seus outros direitos 

inalienáveis; cumprir e respeitar as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 

levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do 

cargo; tratar os pais, alunos e funcionários da instituição de forma cortês e sem distinção; 

representar, quando designado, a Secretaria Municipal; realizar outras atribuições compatíveis 

com sua especialização profissional, bem como outras designadas pela secretaria de Educação.   

 

ANEXO V 

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 

Denominação do cargo: Especialista em assuntos Educacionais 

Grupo Ocupacional: Apoio Técnico Pedagógico 

 

Descrição Sumária: Desenvolver e executar atividades de administração, planejamento, 

supervisão e orientação educacional. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

Articular as diferentes tendências relacionadas ao processo pedagógico, buscando unidade de 

ação, com vistas às finalidades da educação; 
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Acompanhar o trabalho da escola, assessorando a direção no diagnóstico, no planejamento e na 

avaliação de resultados, na perspectiva de um trabalho coletivo interdisciplinar; 

Buscar atualização permanentemente; 

Ajudar a implantar e manter formas de atuação, estabelecidas com o propósito de assegurar as 

metas e objetivos traçados para garantir a função social da escola; 

Coletar; organizar e socializar a legislação de ensino e de administração de pessoal; 

Colaborar com a direção da escola no sentido de organizar e distribuir recursos físico humanos, 

necessários à viabilização do projeto político-pedagógico da escola; 

Coordenar o processo de elaboração e atualização do Regimento Escolar, garantindo seu 

cumprimento; 

Colaborar na elaboração de diretrizes científicas e unificadoras do processo administrativo, que 

levem à consecução da filosofia e da política educacional; 

Coordenar a orientação vocacional e o aconselhamento psicopedagógico do educando. 

Orientar os professores na identificação de comportamentos divergentes dos alunos bem como 

de propostas alternativas de solução; 

Subsidiar os professores quanto à utilização de recursos psicopedagógicos; 

Promover o aconselhamento psicopedagógico dos alunos, individual ou em grupo, aplicando os 

procedimentos adequados; 

Participar na construção do projeto político-pedagógico; 

Participar do diagnóstico da escola junto à comunidade escolar, identificando o contexto 

socioeconômico e cultural em que o aluno vive; 

Estimular a reflexão coletiva de valores morais e éticos, visando a construção da cidadania; 

Colaborar na construção da autoestima do aluno, visando a aprendizagem do mesmo, bem como 

à construção de sua identidade pessoal e social; 

Influir para que o corpo diretivo e docente se comprometam com o atendimento às reais 

necessidades dos alunos; 

Avaliar o desempenho da Escola, como um todo, de forma a caracterizar suas reais 

possibilidades e necessidades, seus níveis de desempenho no processo de desenvolvimento do 

currículo e oportunizar tomadas de decisões, embasadas na realidade; 

Apresentar propostas que visem a melhoria da qualidade de ensino e o alcance das metas 

estabelecidas para esse fim; 

Coordenar a elaboração do planejamento de ensino e de currículo; 

Orientar e supervisionar atividades visando o pleno rendimento escolar; 

Assessorar o trabalho docente quanto a métodos e trabalho de ensino e colaborar na busca de 

soluções para os problemas de repetência, evasão e reprovação escolar. 

Promover o aperfeiçoamento dos professores, através de encontros de estudos ou reuniões 

pedagógicas; 

Colaborar com as atividades de articulação da escola-família-comunidade; 

Executar outras atividades afins. 

 

Habilitação Profissional: 

Habilitação profissional obtida em cursos de licenciatura plena em Pedagogia, nas áreas de 

administração escolar, supervisão e orientação educacional, comprovada mediante certificado de 

registro do MEC. 

 

Jornada de Trabalho: 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais. 
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ANEXO VI 

 

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 

Denominação do Cargo: Auxiliar de Biblioteca Escolar 

Grupo Ocupacional: Apoio Administrativo 

 

Descrição Sumária: Realizar atividades de assessoramento à direção da unidade escolar, 

responder pela secretaria da unidade escolar, apoiar os serviços administrativos, analisar, 

organizar, registrar e documentar fatos ligados à vida escolar do aluno e à vida funcional dos 

servidores; receber e entregar documentos e correspondências. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

Receber e fazer registro e cadastrar livros, folhetos revistas, periódicos e outros. 

Controlar o fichário de requisição bibliográfica, acompanhando o seu andamento. 

Preparar o acervo bibliográfico a ser colocado à disposição dos alunos e professores. 

Atender aos usuários da biblioteca, informando-os sobre o uso de acervo bibliográfico e 

disposição dos mesmos nas estantes. 

Prestar informações a respeito do acervo da biblioteca da unidade escolar. 

Retirar e recolocar o acervo bibliográfico nas estantes. 

Distribuir os livros, folhetos ou periódicos e outras publicações aos alunos ou outros 

interessados. 

Estipular o prazo do empréstimo dos livros e outras publicações, através de controle em fichário 

próprio. 

Zelar pela conservação do acervo bibliográfico e demais pertences da biblioteca. 

Receber, ordenar e controlar correspondências. 

Manter em dia e em ordem os arquivos da biblioteca. 

Fornecer os elementos para relatórios dos dados referentes à biblioteca, relativos à catalogação, 

classificação, movimentação, etc. 

Executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

Habilitação Profissional: Habilitação de nível médio de Auxiliar de Biblioteca e Magistério. 

 

Jornada de Trabalho: 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOSADMINISTRATIVOS 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

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

fichários. 

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

alunos. 
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Organizar e manter atualizada a coletânea de leis, regulamentos diretrizes, ordens de serviço, 

circulares, resoluções e demais documentos. 

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

Elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às autoridades superiores. 

Coordenar e supervisionar as atividades referentes à matrícula, transferência, adaptação e 

conclusão de curso. 

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

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

Coordenar; controlar e executar o cadastramento dos bens de caráter permanente da unidade 

escolar. 

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

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

escolar. 

Prestar auxílio no desenvolvimento de atividades relativas à assistência técnica aos segmentos 

envolvidos diretamente com o processo ensino-aprendizagem. 

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

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

Colaborar com os professores, promovendo atividades para o bom relacionamento dos alunos 

com todos os segmentos da unidade escolar. 

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

Manter contatos constantes com alunos e professores no que diz respeito à integração dos 

mesmos nos grêmios, associações, etc. 

Atuar no controle da frequência dos alunos e professores. 

Auxiliar a direção da unidade escolar no que se refere às atividades de administração de pessoal, 

controle de férias, distribuição de folha de pagamento e instrução de processos relativos à 

solicitações de benefícios, etc. 

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

e de consumo. 

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

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

Atuar, em qualquer caso, nas tarefas administrativas compatíveis com sua área de atuação e 

mediante as necessidades da escola. 

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

caso. 

Executar eventualmente outras tarefas correlatas. 

 

Habilitação Profissional: 

Habilitação de nível médio de Auxiliar de Administração, Técnico em Contabilidade, Auxiliar 

Técnico em Informática, Técnico em Secretariado e Magistério. 

Jornada de Trabalho: 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais. 

 

 

ANEXO VII 

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 

Denominação do Cargo: Auxiliar de Ensino de Educação Infantil 

Grupo Ocupacional: Apoio Técnico Pedagógico 
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Descrição Sumária: Auxiliar os docentes em Centros de Educação Infantil no tocante ao 

atendimento às crianças. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: 

Auxiliar de Ensino da Educação Infantil - Cumprir e fazer cumprir as Constituições Federal e 

Estadual, a Lei Orgânica do Município, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Projeto 

político Pedagógico da instituição, a Legislação Educacional vigente e demais legislações em 

vigor; realizar observação, registro, avaliação e planejamento de atividades pedagógicas próprias 

de cada faixa etária, bem como participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico, visando 

o desenvolvimento da criança; contribuir com o bem-estar da criança, propiciando um ambiente 

de respeito, carinho, atenção individual e coletiva, segurança, tranquilidade e aconchego durante 

o período de adaptação, bem como adequando e organizando o espaço para o período de 

descanso da criança, observando-a durante este período; participar de capacitações de formação 

continuada, grupos de estudo, troca de experiências, reuniões, formações estabelecidas pelo 

calendário da Secretaria de Educação e da instituição a que está vinculada, bem como de todas as 

atividades que visem à melhoria do processo educativo e a integração da instituição com a 

família e comunidade, aperfeiçoando-se constantemente; respeitar as diferenças individuais e 

atuar junto às crianças nas diversas fases da Educação infantil, auxiliando no processo de 

desenvolvimento integral da criança nos aspectos afetivos, físicos, motores, intelectuais e 

psicológicos; auxiliar a criança na execução de atividades pedagógicas e recreativas diárias, 

estimulando a mesma em todas suas ações e movimentos, bem como incentivando-a a 

engatinhar, sentar, andar e propiciando o direito de comer sozinha, promovendo sua autonomia; 

orientar, acompanhar e auxiliar a higiene, alimentação, repouso e bem-estar das crianças, 

realizando os banhos e trocas de roupa quando necessário; realizar procedimentos relacionados à 

saúde da criança, observando-a no que diz respeito à temperatura, medicando-a mediante 

receituário médico e prestando atendimento prévio em casos de acidentes, bem como avisar a 

direção e/ou responsáveis acerca destes casos; auxiliar na construção de atitudes e valores 

significativos para o processo educativo das crianças; responsabilizar-se pela recepção e entrega 

das crianças junto às famílias, mantendo um diálogo constante entre família e instituição; 

responsabilizar-se e/ou acompanhar, as crianças em sala de aula, passeios e outros eventos 

programados pelo Centro de Educação Infantil; zelar pelo cumprimento dos princípios de ética 

profissional, tanto nos aspectos referentes à intimidade e privacidade dos usuários e 

profissionais, quanto no que se refere aos seus outros direitos inalienáveis; realizar outras 

atribuições compatíveis com sua especialização profissional, de acordo com demanda e 

conforme orientação de seu superior imediato; cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais; levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que 

tiver ciência em razão do cargo; tratar os pais e funcionários da unidade escolar de forma cortês e 

sem distinção; representar, quando designado, a Secretaria Municipal; realizar outras atribuições 

compatíveis com sua especialização profissional bem como outras designadas pela secretaria de 

Educação. 
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ANEXO VIII  

TABELA SALARIAL 

QUADRO PERMANENTE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL  

Grupo: Docente e Apoio Técnico Pedagógico 

Cargo: Professor e Especialista em Assuntos Educacionais 

Jornada de Trabalho: 20 horas Semanais 

 

HABILITAÇÃO 

REFERÊNCIA 

NÍVEL INICIAL A B C D E F G 

Licenciatura 

Plena 

1 1.988,19 2.152,67 2.220,73 2.287,33 2.356,04 2.426,71     

2   2.499,47 2.574,46 2.651,75 2.731,34 2.813,24     

3   2.897,68 2.984,50 3.074,04 3.166,32 3.261,35     

Pós-Graduação 

/Especialização 
4   2.828,48 2.913,33 3.000,65 3.090,72 3.183,43     

5   3.278,97 3.377,40 3.478,67 3.583,03 3.690,60 3.801,32 3.915,36 

Mestrado 6   3.702,79 3.813,86 3.928,19 4.046,08 4.167,53 4.292,56 4.421,33 

Doutorado 7   4.191,38 4.316,81 4.446,57 4.579,92 4.717,36 4.858,88 5.004,65 

 

 
ANEXO IX  

TABELA SALARIAL 

QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 

Grupo: Apoio Técnico Pedagógico 

Cargo: Auxiliar de Ensino de Educação Infantil 

Jornada de Trabalho: 40 horas Semanais 

 

HABILITAÇÃO 

REFERÊNCIA 

NÍVEL INICIAL A B C D E F G 

Licenciatura 

Plena 

1 1.883,89 1.941,00 2.003,70 2.059,28 2.121,05 2.184,69     

2   2.249,96 2.317,76 2.387,27 2.458,81 2.532,58     

3   2.608,58 2.686,83 2.767,35 2.850,42 2.936,07 3.024,15 3.114,88 
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