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ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
MAGISTÉRIO (PROFESSOR) E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 20 HORAS: 
SUMÁRIO DO CARGO (Conforme disposto nas Leis Municipais nº 1759/2008 e 1761/2008) 
Reger Classes de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Educação Especial.  

Exercer auxilio pedagógico na Regência de Classe. 

Exercer a função de Coordenação de Escola. 

Exercer a função de Coordenação Municipal. 

Exercer a função de Diretor de Escola (enquanto e através do processo de gestão democrática – eleição, se mantiver 

na função). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
A. REGÊNCIA DE CLASSE 
Ministrar aulas de forma a cumprir com o programa de conteúdos das disciplinas ou séries sob sua responsabilidade. 

Participar da elaboração e/ou realimentação do Projeto Político Pedagógico da escola, de acordo com a proposta 

curricular adotada pela rede municipal de ensino. 

Participar da elaboração, execução e avaliação do planejamento de ensino, em consonância com o PPP da escola e 

com a proposta curricular adotada pela rede municipal de ensino. 

Participar na elaboração dos planos de recuperação de estudos/conteúdos a serem trabalhados com os alunos. 

Informar à equipe pedagógica os problemas que interferem no trabalho de sala de aula. 

Planejar, executar e avaliar atividades pedagógicas que visem cumprir os objetivos do processo ensino 

aprendizagem. 

Participar de reuniões e eventos da unidade escolar. 

Propor, executar e avaliar alternativas que visem a melhoria do processo educativo. 

Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do aluno, proporcionando meios para seu melhor desenvolvimento. 

Acompanhar e subsidiar o trabalho pedagógico visando o avanço do aluno no processo ensino aprendizagem, de 

forma que ele se aproprie dos conteúdos da série em que se encontra. 

Recuperar o aluno com defasagem de conteúdos que esteja sob sua responsabilidade, dando atendimento 

individualizado, Buscar o aprimoramento de seu desempenho profissional, através da participação em grupos de 

estudos, cursos e eventos educacionais. Se for dentro da jornada de trabalho, deve haver concordância com a 

direção da escola e com a secretaria de educação. 

Proceder todos os registros das atividades pedagógicas, tais como: registro de frequência de alunos, registros de 

conteúdos desenvolvidos, planejamento escolar e relatório das atividades desenvolvidas em sala de aula. 

Desenvolver nos momentos das horas atividades o estabelecido no art. 16, alíneas e parágrafos. 

Promover a integração entre escola, família e comunidade, colaborando para o melhor atendimento do educando. 

Manter os pais informados do rendimento escolar dos filhos. 

Organizar o plano de aula, garantindo maior direcionamento ao seu trabalho. No caso da necessidade de ser 

substituído, informar os conteúdos a serem trabalhados com a turma para que haja seqüência pedagógica. 

Participar das atividades do Colegiado da Unidade Escolar. 

Manter a pontualidade e assiduidade diária, comprometendo-se com a administração e coordenação pedagógica da 

escola quanto às obrigações do cargo e as normas do regimento interno da unidade. 

Outras atividades inerentes ao cargo. 

B. Auxiliar de Regência de Classe 
Participar da elaboração e/ou realimentação do Projeto Político Pedagógico da escola, de acordo com a proposta 

curricular adotada pela rede municipal de ensino. 

Desenvolver atividades de auxilio e complementação da ação de regência de classe. 

Planejar atividades de auxílio ao desenvolvimento do processo pedagógico em conjunto com o coordenador 

pedagógico. 



Substituir o Professor regente de classe, titular da turma, quando da sua ausência, dando continuidade no 

cumprimento do programa dos conteúdos a serem desenvolvidos na série que hora substitui. 

Dar atendimento coletivo e individual ao educando, orientando em suas dificuldades. 

Desenvolver nos momentos das horas atividades o estabelecido no art. 16, alíneas e parágrafos. 

Promover a integração entre escola, família e comunidade, colaborando para o melhor atendimento do educando. 

Participar das atividades do Colegiado da Unidade Escolar. 

Manter a pontualidade e assiduidade diária, comprometendo-se com a administração e coordenação pedagógica da 

escola quanto às obrigações do cargo e as normas do regimento interno da unidade. 

Outras atividades inerentes ao cargo. 

C. Coordenação Pedagógica de Escola 
Coordenar o processo de elaboração e/ou realimentação do Projeto Político Pedagógico da escola, de acordo com a 

proposta curricular adotada pela rede municipal de ensino. 

Planejar, coordenar, orientar e avaliar o projeto pedagógico em conjunto com o corpo docente da unidade escolar. 

Coordenar os pré-conselhos e Conselhos de Classe, bem como os grupos de estudos desenvolvidos na unidade 

escolar. 

Assessorar com subsídios pedagógicos o professor na realização da recuperação dos alunos com defasagem de 

conteúdo. 

Orientar o corpo docente (professores) e técnico (instrutor de informática, auxiliar de biblioteca, monitor de saúde) 

no desenvolvimento do projeto político pedagógico (elaboração, efetivação e avaliação). 

Participar e envolver todos os setores da unidade, na avaliação do processo ensino aprendizagem. 

Desenvolver estudos e pesquisas para dar suporte técnico e pedagógico para os profissionais da educação que fazem 

parte da unidade escolar. 

Compor com os demais elementos da equipe administrativa a comissão de avaliação profissional periódica. 

Acompanhar e encaminhar os alunos com dificuldades na aprendizagem à equipe psicopedagógica da Secretaria 

Municipal de Educação para a realização da avaliação psicoeducacional. 

Promover a integração entre escola, família e comunidade, colaborando para melhor atendimento ao educando. 

Participar das atividades do Colegiado da Unidade Escolar. 

Manter a pontualidade e assiduidade diária, comprometendo-se com as obrigações do cargo e as normas do 

regimento interno da unidade escolar. 

Fazer o levantamento dos aspectos sócio-econômico-cultural da comunidade escolar. 

Acompanhar o processo de avaliação da aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento. 

Assessorar o processo de seleção de livros didáticos a serem adotados pela escola e/ou pela rede municipal de 

ensino. 

Participar de reuniões e cursos convocados pela Secretaria Municipal de Educação e direção da escola. 

Assessorar o corpo docente e técnico com subsídios pedagógicos em diferentes momentos: na hora atividade, sala 

de aula, pré-conselho, dentre outros. 

Outras atividades inerentes ao cargo. 
D. Coordenação Pedagógica Municipal 
Assessorar pedagogicamente o coordenador pedagógico escolar quanto à proposta curricular adotada pela rede 

municipal de ensino. 

Assessorar o coordenador pedagógico e o diretor escolar no processo de elaboração, reelaboração, execução e 

avaliação do Projeto Político Pedagógico. 

Elaborar projetos de formação continuada. 

Organizar seminários, fóruns e encontros de educação. 

Realizar e coordenar grupos de estudo para aperfeiçoamento pedagógico nas áreas do conhecimento e fundamentos 

da educação. 
Fazer a síntese da avaliação de desempenho do diretor e do coordenador pedagógico escolar. 

Representar a Secretaria Municipal de Educação junto a outras entidades/instituições. 

Participar na elaboração e execução de projetos desenvolvidos em parceria com outras instituições. 

Orientar, conduzir as discussões referentes ao processo de seleção dos livros didáticos a serem adotados pela escola 

e/ou pela rede municipal de ensino. 



Opinar e omitir parecer sobre projetos propostos por outras entidades e instituições. 

Participar ativamente do planejamento das ações da Secretaria Municipal de Educação. 

E. Diretor de Escola 
Conduzir a construção e realimentação do Projeto Político Pedagógico da escola, de acordo com a proposta 

curricular adotada pela rede municipal de ensino, fazendo as articulações necessárias para a participação 

democrática de todos os segmentos da comunidade escolar, garantindo sua efetivação. 

Dirigir o Conselho Escolar. 

Cumprir com as determinações do Conselho Escolar. 

Administrar a Unidade Escolar nos aspectos administrativos e pedagógicos. 

Promover a integração entre escola, família e comunidade, criando condições propícias para melhor atendimento ao 

educando. 

Participar das atividades do Conselho da Unidade Escolar. 

Enviar à Secretaria Municipal de Educação os relatórios e demais documentações formais, rotineiras, exigidas pelo 

Sistema. 

Manter o controle da documentação e registros rotineiros das atividades da Unidade Escolar. 

Analisar e avaliar constantemente e coletivamente a proposta da escola, detectando as dificuldades e propondo 

encaminhamentos para a resolução dos problemas. 

Oportunizar aos pais o conhecimento da proposta pedagógica da escola. 

Participar efetivamente dos cursos, reuniões administrativas e pedagógicas, seminários, grupos de estudo 

organizados pela Secretaria Municipal de Educação. 

Conduzir, em conjunto com o coordenador pedagógico, o conselho de classe, grupos de estudo, reuniões 

pedagógicas. 

Comunicar à Secretaria Municipal de Educação as irregularidades verificadas na escola, aplicando as medidas 

cabíveis á sua competência. 

Acompanhar e orientar o trabalho de todos os profissionais da escola. 

Participar das discussões pedagógicas com o coordenador e o professor (pré-conselho, reuniões com pais, dentre 

outras) visando o desenvolvimento do processo educativo – efetivação do projeto político pedagógico. 

Solicitar orientações à Secretaria Municipal de Educação sempre que houver necessidade. 
 
MOTORISTA VEÍCULOS LEVES: 
Executar trabalhos rotineiros na função de motorista e condução de veículos automotores, conduzindo-os e zelar 

pela conservação de veículos capacidade de até 3,5 toneladas. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
I. Conduzir veículos automotores destinado ao transporte de passageiros e cargas, com responsabilidade e respeitar 

as normas estabelecidas pelo Código Nacional de Transito, Lei Federal Nº. 9.503/2004; 

II. Conduzir veículos automotores destinado ao transporte de passageiros e cargas com capacidade de até 3,5 

toneladas; 

III. Recolher o veiculo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada diária de trabalho; 

IV. Comunicar qualquer defeito porventura existente no veiculo, não transitando com o mesmo até que se realize o 

concerto; 

V. Fazer pequenos reparos de emergência; 

VI. Zelar pela conservação do veiculo mantendo-o em perfeita condição de funcionamento; 

VII. Encarregar-se do transporte e entrega de correspondências ou de carga que lhe for confiada; 

VIII. Providenciar carga e descarga no interior do veiculo; 

IX. Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo do veiculo; 

X. Verificar o funcionamento do sistema elétrico; 

XI. Providenciar a lubrificação, quando indicada; 

XII. Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como, a calibragem dos pneus; 

XIII. Checar diariamente o sistema de freios e o nível de óleo do motor; 

XIV. Auxiliar médicos e enfermeiros na assistência á pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de 

oxigênio e macas; 



XV. Eventualmente, operar rádio transceptor; 

XVI. Usar equipamentos de proteção individual (EPI) no desenvolvimento de suas atividades, evitando assim 

acidentes de trabalho; 
XVII. Executar outras atividades necessárias à consecução dos serviços práticos inerentes a sua função. 
 
MOTORISTA VEÍCULOS PESADOS: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Executar trabalhos na função de motorista e condução de veículos automotores, conduzindo e zelando pela 

conservação de veículos acima de 3,5 toneladas. 

ESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
I. Conduzir veículos automotores destinado ao transporte de passageiros e cargas, com responsabilidade e respeitar 

as normas estabelecidas pelo Código Nacional de Transito, Lei Federal Nº. 9.503/2004; 

II. Conduzir veículos automotores destinado ao transporte de passageiros e cargos com capacidade acima de 3,5 

toneladas; 

III. Comunicar qualquer defeito porventura existente no veiculo, não transitando com o mesmo até que se realize o 

concerto; 

IV. Manter o veiculo em perfeita condição de funcionamento; 

V. Fazer reparos de emergência; 

VI. Zelar pela conservação do veiculo; 

VII. Encarregar-se do transporte e entrega de correspondências ou de carga que lhe for confiada; 

VIII. Providenciar carga e descarga do interior do veiculo; 

IX. Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo do veiculo; 

X. Verificar o funcionamento do sistema elétrico; 

XI. Providenciar a lubrificação, quando indicada; 

XII. Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como, a calibragem dos pneus; 

XIII. Checar diariamente o sistema de freios e o nível de óleo do motor; 

XIV. Dirigir obedecendo à sinalização e velocidade indicadas; 

XV. Recolher o veiculo á garagem ou local destinado quando concluída a jornada diária; 

XVI. Auxiliar médicos e enfermeiros na assistência á pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de 

oxigênio e macas; 

XVII. Eventualmente, operar rádio transceptor; 

XVIII. Usar equipamentos de proteção individual (EPI) no desenvolvimento de suas atividades, evitando assim 

acidentes de trabalho; 

XIX. Executar outras atividades necessárias à consecução dos serviços práticos inerentes a sua função. 

 

OPERADOR DE MÁQUINA RODOVIÁRIA: 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: 
Executar trabalhos rotineiros na área de atuação, operar, conduzir e zelar pela conservação das máquinas e 

equipamentos rodoviários e equipamentos móveis utilizados no dia a dia. 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
I. Operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, 

retroescavadeira, carro plataforma, máquinas rodoviárias, tratores e outras máquinas e/ou equipamentos similares; 

II. Executar terraplenagem, nivelamento de ruas e estradas, abrir valetas e cortes taludes; 

III. Recolher o veiculo á garagem ou local destinado quando concluída a jornada diária; 

IV. Comunicar qualquer defeito porventura existente no veiculo, não transitando com o mesmo até que se realize o 

concerto; 

V. Cuidar do veiculo mantendo em perfeita condições de uso, zelando também pela higiene do mesmo; 

VI. Fazer reparos de emergência, quando necessário; 

VII. Zelar pela conservação total do veiculo, respeitando limites e capacidades evitando assim desgastes 

desnecessários; 

VIII. Providenciar a lubrificação, nas datas certas garantindo maior durabilidade do veículo; 



IX. Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como, a calibragem correta dos pneus, antes de se 

locomover com as máquinas rodoviárias; 

X. Verificar diariamente o sistema de freios e o nível de óleo do motor, em caso de nível abaixo do necessário, 

realizar a complementação; 

XI. Proceder escavações, transportes de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes, com cuidado e 

responsabilidade, evitando acidentes pessoal e/ou a terceiros; 

XII. Regular o peso e a bitola das máquinas, graduando os dispositivos de conexão para a acoplagem dos 

implementos; 

XIII. Engatar as peças ao sistema mecanizado, acionando os dispositivos do veiculo para execução dos serviços a 

que se destina; 

XIV. Fazer a manutenção dos equipamentos e implementos utilizados, abastecendo o veiculo, limpando e 

lubrificando seus 

componentes, para conservá-lo em condições de uso; 

XV. Verificar periodicamente, nível de óleo, água de bateria, água do radiador, calibragem dos pneus, sistemas 

elétricos e o freio, comunicando ao departamento competente as irregularidades verificadas; 

XVI. Conduzir o equipamento em velocidade compatível com o local e em obediência as normas de transito 

vigentes; 

XVII. Orientar seus auxiliares quando da realização de trabalhos diversos; 

XVIII. Usar equipamentos de proteção individual (EPI) no desenvolvimento de suas atividades, evitando assim 

acidentes de trabalho; 

XIX. Executar outras atividades necessárias à consecução dos serviços práticos inerentes a sua função. 

 

 

Município de Santa Helena, Estado do Paraná. 

Em 29 de agosto de 2011. 
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