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EDITAL Nº004/2021 

 

Processo Seletivo Simplificado para tornar pública a 

intenção de contratação por tempo determinado para 

preenchimento de vagas e cadastro de reserva no cargo 

do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

 

 

A Prefeitura Municipal de Timóteo faz saber aos interessados que, nos termos do art. 37, 

inciso IX, da Constituição Federal, Leis 2691/06, 2693/06, 3140/11, 3718/19,3678/19 e 

demais instrumentos legais, mediante as condições estabelecidas neste Edital, torna público 

a abertura das inscrições ao Processo Seletivo Simplificado destinado a atender 

necessidade temporária e excepcional da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,  

Esporte e Lazer, para o preenchimento de vagas e cadastro de reserva descrito no Anexo II 

deste Edital. 

 

1.0. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

1.1. A Prefeitura Municipal de Timóteo realizará Processo Seletivo Simplificado destinado 

a selecionar candidatos para o preenchimento, em caráter temporário, das vagas descritas 

no Anexo II deste Edital.  

 

1.2. Todas as informações referentes ao presente Edital de Processo Seletivo Simplificado 

estarão disponíveis no site www.timoteo.mg.gov.bre também será fixada no hall da 

Prefeitura Municipal de Timóteo na Avenida Acesita, 3230, Bairro São José – 

Timóteo/MG, sendo de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de 

todos os atos, retificações e comunicados referentes a este Processo Seletivo.  

 

1.3. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação 

no Processo Seletivo, valendo para este fim a publicação da lista dos candidatos 

classificados no site www.timoteo.mg.gov.br. 

 

1.4. Ao inscrever-se, o candidato afirma estar ciente de todo o conteúdo deste Edital e de 

que todas as exigências nele contidas deverão ser cumpridas, responsabilizando-se pela 

veracidade das informações prestadas.  

 

1.5. A classificação do candidato no Processo Seletivo Simplificado gera apenas a 

expectativa de direito à contratação. É reservado à Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer o direito de proceder a contratação em número que atenda aos 

seus interesses e às suas necessidades.  

 

1.6. Os contratos de trabalho por tempo determinado serão firmados entre a Prefeitura de 

Timóteo e os candidatos convocados.  

 

http://www.timoteo.mg.gov.br/
http://www.timoteo.mg.gov.br/
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2.0. DA DIVULGAÇÃO  

 

2.1. Os avisos relativos ao Processo Seletivo Simplificado serão divulgados, via internet, 

Portal do Município/site http://www.timoteo.mg.gov.br e também serão fixados no hall do 

prédio da Prefeitura Municipal de Timóteo na Av. Acesita, 3230 – São José – Timóteo/MG. 

 

3.0. DAS VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA  

3.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem no presente 

Processo Seletivo, em cargos cujas atribuições e aptidões sejam compatíveis com a sua 

deficiência, para as quais serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas de cada cargo 

oferecidas neste Processo Seletivo, conforme dispõem a Lei 7.853/89 e o Decreto Federal 

nº 3.298/99.  

3.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número 

fracionário, utilizar-se-á arredondamento, na medida da viabilidade das vagas oferecidas, 

reconhecendo a impossibilidade de arredondamento no caso de majoração das 

porcentagens mínima (5%) e máxima (20%) previstas no Decreto Federal nº 3.298 de 

dezembro de 1.999 e Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1.990 respectivamente.  

3.2. Consideram-se deficiências que asseguram ao candidato o direito de concorrer às 

vagas reservadas, aquelas identificadas nas categorias contidas no Artigo 4º do Decreto 

Federal nº3298/99.  

3.3. Após o preenchimento das vagas contidas no Edital, para as pessoas com deficiência 

será observado o mesmo percentual em caso de surgimento de novas vagas no decorrer 

do prazo de validade do Processo Seletivo.  

3.4. O candidato com deficiência, durante o preenchimento da Ficha de Inscrição, além 

de observar os procedimentos descritos neste Edital, deverá proceder da seguinte forma:  

a) Informar se tem deficiência e o tipo de deficiência;  

b) Apresentar laudo médico, juntamente com o Requerimento de Inscrição.  

 

3.5.O laudo médico deverá atestar a espécie e o grau ou nível da deficiência com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença CID, bem 

como a provável causa da deficiência.  

3.6.Na falta do laudo médico ou das informações indicadas no item anterior a Ficha de 

Inscrição será recebida como de candidato sem deficiência, mesmo que declarada tal 

condição, não podendo o candidato alegar posteriormente esta condição, para reivindicar 

a prerrogativa legal.  

3.7.Ressalvadas as condições especiais contidas no Decreto Federal nº 3298/99, os 

candidatos com deficiência participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições 

com os demais candidatos.  
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3.8.O candidato será submetido, quando convocado, à Perícia Médica realizada pelo 

médico da Prefeitura Municipal de Timóteo, sem ônus para o mesmo, que terá decisão 

sobre a aptidão do candidato ao cargo a que concorre considerando o grau de deficiência.  

3.9.A Perícia Médica mencionada não exime o candidato com deficiência dos exames de 

saúde pré-admissionais e regulares.  

3.10. O candidato que, após avaliação médica, não for considerado com deficiência nos 

termos da legislação vigente, permanecerá somente na lista geral de classificação do cargo 

para o qual se inscreveu. 

3.12.O candidato que, após avaliação médica, sua deficiência for considerada 

incompatível com as atribuições do cargo pretendido, e após análise do recurso citado no 

item 10.1, o mesmo for indeferido e esgotadas todas as instâncias possíveis de recurso, 

será eliminado do Processo Seletivo, com a consequente anulação do contrato.  

3.13. A ordem de convocação dos candidatos com deficiência, dar-se-á da seguinte forma: 

a 1ª vaga a ser destinada à pessoa com deficiência será a 5ª vaga, a 2ª vaga será a 21ª, a 3ª 

vaga será a 41ª vaga e assim sucessivamente. 

 

4.0. DAS INSCRIÇÕES: 

 

4.1. Para inscrição, o candidato deverá obedecer aos seguintes procedimentos:  

 

a) Estar ciente de todas as informações sobre este Processo Seletivo Simplificado e 

certificar-se de que preencherá todos os requisitos exigidos quando. Essas informações 

estão disponíveis no site www.timoteo.mg.gov.br;  

 

b) A inscrição será efetuada, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico: 

https://forms.gle/GcgqK8ChhF7KHU96A no período compreendido entre 18h  do dia 22 

de janeiro  2021 à 18h do dia 29 de janeiro de 2021, considerando como horário oficial 

o de Brasília/DF.  

 

c) as pessoas que não tiverem acesso à internet para que possam realizar as inscrições, 

deverão realizar mediante agendamento prévio pelo telefone (31) 38474762 para utilização 

do computador na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, situado na 

Alameda 31 de outubro, nº 405, Centro Norte, Timóteo, munido dos documentos (original) 

para o qual exige o cargo que se pretende candidatar-se (exceto sábados, domingos, 

recessos e feriados). 

 

4.2. As inscrições serão gratuitas;  

 

4.3. A inscrição é de inteira responsabilidade do candidato.  

 

http://www.timoteo.mg.gov.br/
https://forms.gle/GcgqK8ChhF7KHU96A
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4.4. O candidato deverá ler e seguir atentamente as orientações para preenchimento da 

Ficha de Inscrição, conforme Anexo VI, sendo responsável pelos dados preenchidos.  

 

4.5. Não serão aceitos, após a efetivação da inscrição, acréscimos ou alterações nas 

informações constantes da Ficha de Inscrição.  

 

4.6. Os candidatos que prestarem qualquer declaração falsa ou inexata no ato da inscrição, 

ou caso não possam satisfazer a todas as condições enumeradas neste Edital, terão a 

inscrição cancelada anulado todos os atos dela decorrentes, mesmo que classificados.  

 

4.7. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis no site www.timoteo.mg.gov.br, para 

consulta e impressão. 

 

 

5.0. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAÇÃO DOS 

TÍTULOS:  

 

5.1. De acordo com a inscrição realizada, os candidatos deverão apresentar os títulos que 

comprovem sua qualificação, conforme anexo IV.  

 

6.0. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR  

 

6.1. A avaliação dar-se-á mediante somatório dos pontos obtidos na Formação Profissional 

e Experiência Profissional, conforme pontuação descrita no Anexo IV, perfazendo um total 

de até 20 (vinte) pontos,sendo eliminados os candidatos a que for atribuída a nota 0,0 (zero) 

ponto, de acordo com os Critérios de Avaliação da Prova de Títulos. 

 

6.2. O candidato cuja documentação for considerada em desacordo com o Edital estará 

eliminado automaticamente do processo seletivo. 

 

7.0. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

 

7.1. Análise de currículo, pontuação por títulos e experiência profissional comprovada para 

todos os cargos. 

 

8.0. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS E DOS CRITÉRIOS DE 

DESEMPATE  

 

8.1. Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que não comprovar a 

escolaridade mínima exigida para o cargo.  

 

8.2. Os candidatos aprovados serão ordenados em listas por cargo, de acordo com a ordem 

decrescente de pontuação;  

 

8.3. Os candidatos classificados, até o número de vagas abertas neste edital, serão 

convocados obedecendo à ordem decrescente de classificação; 
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8.4. Os candidatos excedentes ao número de vagas divulgadas comporão o cadastro de 

reserva, e poderão ser convocadas durante o prazo de validade deste Processo Seletivo 

Simplificado, obedecida a ordem de classificação;  

 

8.5. Para o cargo, na classificação final, entre candidatos com igual pontuação, será fator 

de desempate consecutivamente: 

 

a) O candidato com idade mais elevada;  

 

b) O candidato que tiver maior tempo e experiência na área de atuação. 

 

 

9.0. DO RESULTADO PRELIMINAR  

 

9.1. O resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado será divulgado, por ordem 

de classificação, no site www.timoteo.mg.gov.br e afixado no hall da Prefeitura Municipal 

de Timóteo na Avenida Acesita, 3230, Bairro São José – Timóteo/MG.  

 

9.2. Os resultados não serão informados via telefone. 

 

10.0. DOS RECURSOS  

 

10.1. O candidato poderá interpor recurso contra os resultados do presente certame, 

devendo ser interposto no prazo de 02 (dois) dias, na Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e lazer, localizada Alameda 31 de outubro, nº 405, Centro Norte, Timóteo. 

 

10.2. O recurso deverá ser interposto com a observância dos seguintes itens: 

 

10.2.1. Dentro do prazo estipulado, constando a justificativa do pedido em que se apresente 

a sua razão.  

 

10.2.2. Não serão aceitos recursos com justificativas alheias aos itens deste Edital;  

 

10.2.3. A decisão do recurso será publicada no site www.timoteo.mg.gov.br e também 

serão fixados no hall da Prefeitura Municipal de Timóteo na Avenida Acesita, 3230, Bairro 

São José – Timóteo/MG; 

 

10.2.4. O recurso deverá ser individual com a indicação precisa daquilo que o candidato se 

julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, por meio do requerimento próprio 

constante no anexo V. 

 

10.3. Em caso de deferimento do recurso será feita a retificação do ato que deu motivo ao 

acolhimento do mesmo.  
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10.4. Não caberá pedido de reconsideração da decisão proferida em face do recurso 

interposto pelo candidato. 

 

11.0. DO RESULTADO FINAL  

 

11.1. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será divulgado no Site do 

Município e afixado no hall da Prefeitura Municipal de Timóteo na Avenida Acesita, 3230, 

Bairro São José – Timóteo/MG, com alista dos nomes dos candidatos aprovados e 

classificados.  

 

11.2. Os resultados não serão informados via telefone. 

 

12.0. DA HOMOLOGAÇÃO  

 

12.1 O Processo Seletivo Simplificado terá seu resultado final homologado pelo Prefeito 

Municipal e será publicado no Site do Município com a lista dos nomes dos candidatos 

aprovados e classificados em ordem decrescente de pontos obtidos, em conformidade com 

este Edital. 

 

13.0. DA CONVOCAÇÃO  

 

13.1. A convocação respeitará a ordem de classificação e o número de vagas existentes ou 

que vierem a existir, durante o período de validade deste Processo Seletivo Simplificado.  

 

13.2. O Aviso de Convocação será feito mediante publicação no hall da Prefeitura 

Municipal de Timóteo na Avenida Acesita, 3230, Bairro São José – Timóteo/MG e pelo 

site www.timoteo.mg.gov.br, fixando a data limite para apresentação do candidato, 

conforme especificado neste edital.  

 

13.3. Os candidatos convocados deverão se apresentar a Subsecretaria de Recursos 

Humanos Secretaria de Municipal de Administração e Gestão, na data prevista no Aviso 

de Convocação, para apresentação da documentação especificada neste Edital.  

 

13.4. Os candidatos convocados para a contratação sujeitar-se-ão à avaliação médica, de 

caráter eliminatório, tendo por objetivo avaliar as condições físicas e mentais do candidato 

para classificá-lo como APTO, observadas as atividades que serão desenvolvidas no 

exercício do cargo.  

 

13.5. O prazo para a realização dos exames elencados abaixo é de 10 (dez) dias úteis, 

contados a partir da data do agendamento, considerando-se desistente e perdendo o direito 

à contratação aquele que não se apresentar no prazo: 

 

a) Hemograma Completo  

 

b) Glicemia  
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c) EAS 

 

13.6. O candidato aprovado deverá apresentar, quando convocado para contratação, os 

seguintes documentos:  

 

a) Original e fotocópia da certidão de nascimento ou da certidão de casamento; 

 

b) Original e fotocópia do CPF próprio;  

 

c) Original e fotocópia do título de eleitor com o comprovante de votação na última eleição 

ou certidão de quitação com a Justiça Eleitoral;  

 

d) Original e fotocópia do certificado de reservista, se do sexo masculino;  

 

e) Original e fotocópia da carteira de identidade, ou do documento único equivalente, de 

valor legal;  

 

f) Original e fotocópia do comprovante de residência atualizado;  

 

g) Original e fotocópia do documento que comprove a escolaridade mínima exigida para o 

cargo; 

 

h) Original e fotocópia do certificado de conclusão do curso e registro profissional 

correspondente ao cargo a que concorre, quando do exercício da atividade profissional do 

candidato o exigir;  

 

i) Comprovante de regular situação de inscrição no órgão de classe respectivo, quando do 

exercício da atividade profissional do candidato o exigir;  

 

j) 01 (uma) fotografia 3X4 recente;  

 

k) Declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, para os fins 

do disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal;  

 

l) Número de inscrição no PIS/PASEP;  

 

m) Cartão de vacinação e certidão de nascimento dos dependentes menores de 14 anos. 

 

13.7. Em nenhuma hipótese haverá justificativa para os candidatos pelo não cumprimento 

dos prazos determinados, ou serão aceitos documentos após as datas estabelecidas.  

 

13.8.Após a convocação dos aprovados pela Secretaria Municipal de Administração e 

Gestão, os candidatos serão lotados de acordo com a conveniência e necessidade da mesma. 

 

13.9.Os candidatos, para fins de lotação e início das atividades, deverão comparecer na 

Subsecretaria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Gestão, 
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localizada na Av. Acesita, 3230 – bairro São José, Timóteo/MG nas datas a serem 

informadas pela mesma. 

 

14.0. DA COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS  

 

14.1. Toda documentação será avaliada pela Comissão do Processo Seletivo que, após 

análise, encaminhará o candidato para a celebração do Contrato de Trabalho por Tempo 

Determinado junto a Secretaria Municipal de Administração e Gestão.  

 

15.0. DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO  

 

15.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem foi deferida a 

igualdade nas condições previstas no § 1º do art. 12 da Constituição da República e 

amparado pela reciprocidade de direitos advinda da legislação específica.  

 

15.2. Estar em dia com as obrigações eleitorais.  

 

15.3. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.  

 

15.4. Ter, na data da contratação os requisitos exigidos para o preenchimento do cargo.  

 

15.5. Ter, na data da contratação, a idade mínima de 18 anos completos.  

 

15.6. Gozar de boa saúde física e mental e ter capacitação física para o exercício do cargo.  

 

15.7. Estar em pleno exercício dos seus direitos civis e políticos.  

 

15.8. Ser detentor de aptidão física e mental para o exercício das funções inerentes ao cargo, 

na forma de Laudo Médico Local.  

 

15.9. Não ser aposentado por invalidez ou estar em idade de aposentadoria compulsória, 

ou seja, 75 (setenta e cinco) anos.  

 

15.10. Não exercer cargo, emprego ou função pública, ressalvados os casos de acumulação 

permitida na Constituição.  

 

15.11. Não ter sido demitido/exonerado do Município de Timóteo/MG por justa causa ou em 

decorrência de processo administrativo disciplinar. 

 

16.0. DA VALIDADE  

 

16.1. O prazo de validade do Processo Seletivo é de 12(doze) meses a contar da data de sua 

homologação, podendo ser prorrogado por igual período. 
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17.0. DA LOTAÇÃO  

 

17.1. As atividades serão exercidas conforme determinação Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

 

18.0. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO:  

 

18.1. Os contratos de trabalho por prazo determinado extinguir-se-ão:  

 

a) Pelo término do prazo contratual;  

 

b) Por iniciativa da Administração Municipal;  

 

c) Por iniciativa do contratado;  

 

d) Pelo provimento do cargo, por candidato aprovado em concurso; 

 

 

19.0. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

19.1.A publicação da classificação final deste Processo Seletivo Simplificado será feita por 

uma lista, contendo, a classificação de todos os candidatos.  

 

19.2. Em nenhuma hipótese haverá justificativa para os candidatos pelo não cumprimento 

dos prazos determinados, nem serão aceitos documentos após as datas estabelecidas.  

 

19.3. Todas as publicações referentes a este Processo Seletivo Simplificado até a sua 

homologação serão devidamente divulgadas no site www.timoteo.mg.gov.br no hall da 

Prefeitura Municipal de Timóteo na Avenida Acesita, 3230, Bairro São José – 

Timóteo/MG.  

 

19.4. O candidato é legalmente responsável pela veracidade das declarações prestadas e 

documentos apresentados, sob pena de ser incurso na legislação penal em qualquer tempo.  

 

19.5. A constatação de irregularidades ou fraudes na inscrição, a não apresentação de 

documentos, bem como a apresentação de documentos falsos ou inexatos devidamente 

confirmada através de processo apura tório, assegurado o direito de ampla defesa e do 

contraditório, em qualquer época, implicará na eliminação do candidato, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis.  

 

19.6. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos os atos publicados 

referentes a esse Processo Seletivo Simplificado.  

 

19.7. Todas as despesas relativas à participação no Processo Seletivo Simplificado, 

inclusive gastos com viagens, hospedagem, alimentação, transporte, autenticação e envio 
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de documentos, bem como aquelas relativas à apresentação para a contratação, correrão a 

expensas do próprio candidato.  

 

19.8. Todas as publicações referentes a este Processo Seletivo Simplificado serão 

encaminhadas pela Comissão de Processo Seletivo Simplificado ao setor responsável.  

 

19.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto 

não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será 

mencionada em Edital, Errata, Adendo ou Aviso, publicado no site 

www.timoteo.mg.gov.br e no hall da hall da Prefeitura Municipal de Timóteo na Avenida 

Acesita, 3230, Bairro São José – Timóteo/MG, devendo o candidato manter-se informado 

sobre as eventuais atualizações ou retificações do presente Edital.  

 

19.10. Após o término do Processo Seletivo Simplificado, a documentação referente ao 

Processo será encaminhada para a Secretaria Municipal de Administração e Gestão, para 

arquivamento pelo período de 06 anos conforme Resolução n º 14 de 24/10/2001, do 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ).  

 

19.11. Os casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissão do Processo Seletivo 

Simplificado, ouvida a Secretaria Municipal de Administração e Gestão. 

 

 

Timóteo, 22 de janeiro de 2021 

 

 

Douglas Willkys Alves Oliveira 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

CRONOGRAMA 
 

 

22/01 

 

Publicação do edital 

 

22/01  a 29/01 

 

Período de inscrições 

 

08/02 

 

Divulgação do resultado preliminar 

 

09/02 e 10/02 

 

Prazo para interposição de recurso até as 17 horas 

 

18/02 

 

Divulgação do resultado final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DE MINAS GERAIS 

                                             PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO 
                                                   Av. Acesita, 3230, B. São José – Timóteo – MG (31) 3847 4715 

 

 

ANEXO II 
 

FUNÇÃO, VAGAS, VENCIMENTO, PRÉ-REQUISITO E JORNADA 

DE TRABALHO 
 

 

FUNÇÃO 

 

VAGAS 

 

 

 

VENCIMENTO 

 

 

 PRÉ-REQUISITO 

 

CARGA 

HORARIA 

SEMANAL AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

PORTADORES 

DEFICIÊNCIA 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 
20 1 R$1.100,00 

Anos Iniciais do 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

40 

Agente Administrativo 4 0 R$1.145,61 
Ensino Médio 

Completo 
40 

Secretário Escolar CR 0 R$ 1.438,92 
Ensino Médio 

Completo 
40 

Pedagogo 3 0 R$ 2.653,48 
Ensino Superior 

Completo 
30 

Professor I CR 0 R$ 1.848,48 
Ensino Superior 

Completo 
27 

Professor II – Português CR 0 R$ 14,08 h/a 
Ensino Superior 

Completo 
27 

Professor II – Matemática CR 0 
R$ 14,08 h/a Ensino Superior 

Completo 
27 

Professor II – História CR 0 
R$ 14,08 h/a Ensino Superior 

Completo 
27 

Professor II – Geografia CR 0 
R$ 14,08 h/a Ensino Superior 

Completo 
27 

Professor II – Ciências CR 0 
R$ 14,08 h/a Ensino Superior 

Completo 
27 

Professor II – Educação 

Física 
CR 0 

R$ 14,08 h/a Ensino Superior 

Completo 
27 

Professor II – Arte CR 0 
R$ 14,08 h/a Ensino Superior 

Completo 
27 

Professor II – Ensino 

Religioso 
CR 0 

R$ 14,08 h/a Ensino Superior 

Completo 
27 

Professor II – Inglês CR 0 
R$ 14,08 h/a Ensino Superior 

Completo 
27 

Acompanhante de 

Criança com deficiência 
40 2 R$ 1.100,00 

Ensino Médio com 

Habilitação em 

Magistério 
22 

Merendeira CR 0 R$ 1.123,04 
Ensino 

Fundamental 

Completo 
40 

Monitor de Transporte 4 0 R$ 1.100,00 
Fundamental 

Completo 
40 
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ANEXO III 

 

ATRIBUIÇÕES 
 

 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar serviços de limpeza, arrumação e de 

zeladoria, nas diversas unidades da Prefeitura, bem como auxiliar no preparo de refeições. Atribuições típicas: 

a) quando no exercício de tarefas de copa e cozinha:preparar e servir café e chá a visitantes dirigentes e 

servidores do setor;lavar copos, xícaras, cafeteiras, coadores e demais utensílios de cozinha;arrumar e, 

posteriormente, recolher bandejas com copos, xícaras, pratos, bules, açucareiros e garrafas térmicas;lavar, 

secar e guardar todos os materiais utilizados nas copas e nas cozinhas;manter limpo os utensílios de copa e 

cozinha; auxiliar em barracas, stands ou em festividades e eventos promovidos pela Prefeitura a servir produtos 

e a efetuar a limpeza dos materiais utilizados; auxiliar no preparo de refeições, lavando, selecionando e 

cortando alimentos; preparar lanches, mamadeiras e outras refeições simples, segundo orientação superior, 

para atender aos programas alimentares desenvolvidos pela Prefeitura; b) quando no exercício de tarefas de 

limpeza: percorrer as dependências da Prefeitura, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como 

ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; limpar e arrumar as dependências 

e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; realizar 

a limpeza, desinfecção e higienização de todas as dependências dos próprios municipais como a sede da 

Prefeitura, a rodoviária, as escolas, as unidades de saúde, os ambulatórios, as policlínicas, os hospitais, os 

banheiros públicos, entre outros, instalados ou que vierem a ser instalados, inclusive os locais temporariamente 

instalados para eventos, seguindo, sempre, as normas de limpeza e desinfecção próprias de cada unidade da 

Prefeitura ou conforme normas e determinação superior; esfregar chão, paredes, aparelhos sanitários, 

bancadas, portas, janelas e mobiliário, no que couber, utilizando materiais e equipamentos próprios de modo 

a manter e conservar os próprios municipais; aplicar cera e lustrar 100 chão e móveis; conservar banheiros e 

cozinhas, efetuar a reposição de materiais como sabão, sabonete, toalhas, panos de mão, de copa e de chão, 

papel toalha e papel higiênico; auxiliar nas tarefas de limpeza, higienização e desinfecção de vidraçaria frascos, 

tubos de ensaios, balões e outros, utilizados na área da saúde, de acordo com determinação superior e 

observadas as normas determinadas para o setor; auxiliar nas tarefas de limpeza, desinfecção e organização 

dos laboratórios de análises clínicas municipais, arrumando estantes, armários, depósitos, transportando 

entregando e descarregando materiais, observando cuidado com materiais e produtos de acordo com as normas 

do setor; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as 

determinações definidas; coletar, seletivamente, lixo orgânico e inorgânico das lixeiras e cestas localizadas 

nos prédios municipais, ensacá-lo adequadamente, e efetuar a disposição final do lixo conforme orientação 

superior; coletar o lixo hospitalar ou de ambulatórios, consultórios e outras unidades de saúde, ensacando-os 

adequadamente e realizando sua disposição final conforme orientação específica recebida; c) atribuições 

comuns a todas as áreas: verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados 

com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; manter 

limpo e arrumado o local de trabalho e zelar pelo material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato 

qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis 

e utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa aparência; carregar e descarregar veículos, empilhando os 

materiais nos locais indicados; auxiliar no transporte de materiais de construção, móveis, equipamentos e 

ferramentas, de acordo com instruções recebidas; auxiliar no plantio, adubagem, irrigação e colheita das hortas 

escolares; auxiliar o recebimento e estocagem da merenda escolar verificando, diariamente, os prazos de 

validade dos alimentos, descartando os inservíveis e solicitando à chefia sua reposição; zelar por sua aparência 

pessoal, mantendo as vestimentas ou o uniforme em perfeitas condições de uso, bem como pela guarda e 

conservação dos objetos necessários ao exercício de suas atividades; respeitar as normas de segurança e 

higiene no trabalho; executar outras atribuições afins. 
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Agente Administrativo: 

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar tarefas administrativas que envolvam 

certo grau de complexidade e requeiram alguma autonomia, inclusive quanto a manejar fundos em moeda 

corrente, cheques, empenhos, notas fiscais e outros recibos, para assegurar a regularidade das transações 

financeiras da Prefeitura. Atribuições típicas: prestar informações de caráter geral, pessoalmente ou por 

telefone, anotando e transmitindo recados; dar pareceres e realizar pesquisas sobre um ou mais aspectos dos 

diversos setores da administração; participar da elaboração ou desenvolvimento de estudos, levantamentos, 

planejamento e implantação de serviços e rotinas de trabalho; examinar a exatidão de documentos, conferindo, 

efetuando registros, observando prazos, datas, posições financeiras, informando sobre o andamento do assunto 

pendente e, quando autorizado pela chefia, adotar providências de interesse da Prefeitura; auxiliar o 

profissional na realização de estudos de simplificação de rotinas administrativas, executando levantamento de 

dados, tabulando e desenvolvendo estudos organizacionais; redigir, rever a redação ou aprovar minutas de 

documentos legais, relatórios, pareceres que exijam pesquisas específicas e correspondências que tratam de 

assuntos de maior complexidade; elaborar, sob orientação, quadros e tabelas estatísticos, fluxogramas, 

organogramas e gráficos em geral; colaborar com o técnico da área na elaboração de manuais de serviço e 

outros projetos afins, coordenando as tarefas de apoio administrativo; estudar processos referentes a assuntos 

de caráter geral ou específico da unidade administrativa e propor soluções; coordenar a classificação, o registro 

e a conservação de processos, livros e outros documentos em arquivos específicos, de acordo com normas e 

orientações estabelecidas; interpretar leis, regulamentos e instruções relativas a assuntos de administração 

geral, para fins de aplicação, orientação e assessoramento; controlar o trâmite de processos que circulam na 

Prefeitura, em especial nos Gabinetes, para exame e despacho pelo Prefeito, Secretários e demais autoridades 

competentes; executar os serviços referentes ao cerimonial; elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios 

parciais e anuais, atendendo às exigências ou normas da unidade administrativa; orientar a preparação de 

tabelas, quadros, mapas e outros documentos de demonstração do desempenho da unidade ou da 

administração; realizar, sob orientação específica, coleta de preços e concorrências públicas e administrativas 

para aquisição de material; orientar e supervisionar as atividades de controle de estoque, a fim de assegurar a 

perfeita ordem de armazenamento, conservação e níveis de suprimento; executar atividades relativas ao 

planejamento das contratações de bens e serviços da Prefeitura; produzir subsídios para a fixação de 

parâmetros econômicos para as licitações da Prefeitura; prestar apoio técnico às unidades da Prefeitura na 

preparação dos projetos básicos e termos de referência dos serviços; propor mecanismos de controle a serem 

incorporados nos editais para garantia de uma boa execução dos contratos; executar as atividade relativas à 

gestão do cadastro de fornecedores da Prefeitura, compreendendo atividades de registro, exclusão e alteração 

cadastral, com o objetivo de manter a base de dados atualizada e ampliando as alternativas de fornecedores 

habilitados; executar a gestão do cadastro de insumos e preços da Prefeitura, compreendendo atividades de 95 

registro, exclusão e alteração cadastral, com o objetivo de manter a base de dados atualizada e abrangendo as 

necessidades de consumo ;prover a administração da Prefeitura com os preços de referência para 

procedimentos de aquisição de materiais e de serviços, e executando levantamentos estatísticos sobre a 

performance dos preços praticados; instruir e executar os procedimentos de aquisição de materiais e serviços 

compreendendo a execução de compras pelo sistema de registro de preço e pelo pregão eletrônico, operação 

e manutenção do portal eletrônico de compras, execução de compras diretas, preparação de solicitações de 

empenho, execução dos atos preparatórios para a elaboração de termos e contratos bem como executar 

atividades relativas à gestão da logística, compreendendo a armazenagem e a distribuição dos materiais de uso 

de consumo da Prefeitura; preparar relação de cobrança e pagamentos efetuados pela Prefeitura, especificando 

os saldos, para facilitar o controle financeiro; realizar, sob orientação específica, cadastramento de imóveis e 

estabelecimentos comerciais, a fim de que o Município possa recolher tributos; conferir documentos de receita, 

despesa e outros; fazer a conferência de extratos bancários, confrontando débitos e créditos, pesquisando 

quando for detectado erro e realizando a correção; fazer levantamento de contas para fins de elaboração de 

balancetes, balanços, boletins e outros demonstrativos contábil-financeiros; auxiliar na análise econômico-



ESTADO DE MINAS GERAIS 

                                             PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO 
                                                   Av. Acesita, 3230, B. São José – Timóteo – MG (31) 3847 4715 

 

financeira e patrimonial da Prefeitura; coligir e ordenar os dados para elaboração do Balanço Geral; executar 

ou supervisionar o lançamento das contas em movimento, nas fichas e livros contábeis; preparar dinheiro em 

espécie e em cheques, em caixa, arrumando-o em lotes e anotando quantias, número dos cheques e outros 

dados em ficha própria do banco, para providenciar seu depósito em conta da Prefeitura; efetuar pagamentos, 

emitindo cheques ou entregando a quantia em moeda corrente, para saldar as obrigações da Prefeitura; calcular 

o valor total das transações efetuadas, comparando-o com as cifras anotadas nos registros, para verificar e 

conferir o saldo de caixa; calcular multas, juros e correção monetária de impostos e taxas atrasados; realizar 

atividades de administração de pessoal tais como emissão de folha de pagamento, ente outras; orientar os 

servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas da classe; executar outras atribuições afins. 

 

Secretário Escolar 

Executar tarefas relativas à anotação escolar, redação e datilografia, controlando o diário de classe, as folhas 

128 de frequência, o material escolar e organização do arquivo, para assegurar e agilizar o fluxo de trabalhos 

administrativos da escola. Confeccionar fichário de matrícula, preenchendo dados pessoais e referente à saúde 

do aluno, providenciando seu arquivamento em pastas individuais, junto com os documentos necessários, para 

análise sobre sua aceitação. Datilografar ofícios, memorando, registros de diário escolar, etc., observando 

estética e conteúdo, para agilizar os serviços. Redigir e expedir correspondências oficiais e documentos de 

rotina, observando os padrões estabelecidos, de forma a assegurar o funcionamento do sistema de comunicação 

Inter e externa. Controlar a frequência de alunos e professores, boletins e diário de classe, transcrevendo 

avaliações mensais e folhas de frequência, de acordo com normas estabelecidas. Manter a guarda de arquivo 

e material escolar, procedendo à classificação, etiquetagem e guarda dos mesmos, para conservá-los e facilitar 

a consulta nas transferências e confecções de históricos escolares. Reproduzir cópias de tarefas escolares, 

avisos e provas em mimeógrafo, observando o nível do álcool e a quantidade a ser confeccionada, distribuindo-

as, para atender às solicitações. Executa outras atribuições compatíveis com a natureza do emprego/cargo, 

mediante determinação superior. 

 

Pedagogo 

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a planejar, coordenar, executar, avaliar e orientar 

trabalhos pedagógicos para garantir a qualidade do processo educacional; assegurar a regularidade da 

articulação das unidades escolares do Município com os demais órgãos educacionais; conduzir o 

aconselhamento vocacional, integrando escola, família e comunidade, objetivando solucionar ou suprir 

dificuldades e deficiências apresentadas pelo aluno e possibilitar seu desenvolvimento, com atuação nas 

seguintes áreas: Administração Escolar; Orientação Pedagógica; Orientação Educacional; Supervisão 

Educacional. Atribuições típicas: orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas atividades 

profissionais, através de assessoria técnico-pedagógica; colaborar na elaboração de grades curriculares, 

adaptação de programas e organização de calendário escolar ;elaborar, avaliar e selecionar material didático a 

ser utilizado nas unidades escolares; avaliar o trabalho pedagógico das unidades educacionais, a fim de propor 

soluções que visem tornar o ensino mais eficiente; participar da elaboração e/ou orientar a confecção de 

material destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos da Constituição Federal, art. 

206, inciso II; participar da elaboração e/ou orientar a confecção de material destinado à conscientização dos 

alunos para preservação do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental do país, estado e município; 

orientar e supervisionar a aplicação de métodos, técnicas e procedimentos didáticos, bem como a execução 

dos planos e programas estabelecidos; elaborar programas de habilitação e aperfeiçoamento dos recursos 

humanos na área de ensino e, uma vez aprovados, orientar, coordenar e controlar sua implantação; participar 

de reuniões com pais, professores e demais profissionais de ensino;colaborar na busca e seleção de materiais 

didáticos indispensáveis à realização dos planos de ensino, juntamente com a direção das escolas; promover 

conferências, debates e sessões sobre temas pedagógicos, visando o aperfeiçoamento e a reformulação das 

técnicas aplicadas; avaliar o processo ensino-aprendizagem, examinando relatórios ou participando de 

conselhos de classe para aferir a eficácia dos métodos de ensino empregados e providenciar as reformulações 
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adequadas; orientar e aconselhar os educandos, individualmente ou em grupo, tendo em vista o 

desenvolvimento integral e harmônico de sua personalidade; implantar sistemas de sondagem de interesses, 

aptidões e habilidades dos educandos; participar do processo de composição, caracterização e 

acompanhamento das classes, buscando o desenvolvimento do currículo adequado às necessidades e às 

possibilidades do educando; participar do processo de avaliação e recuperação dos educandos; proporcionar 

às escolas os recursos técnicos de orientação educacional, possibilitando aos educandos a melhor utilização 

possível de seus recursos 121 individuais; estudar e orientar o acompanhamento individual dos casos críticos 

identificados no processo de orientação, mantendo informados os pais e atualizados os respectivos registros; 

elaborar, orientar a aplicação ou aplicar testes e questionários; promover a integração escola-família-

comunidade, organizando reuniões com pais, professores e demais profissionais de ensino; proceder à 

avaliação e ao diagnóstico da criança, valendo-se de jogos, exercícios pedagógicos e outros recursos 

específicos, a fim de descobrir potencialidades e detectar áreas defasadas do educando para definir e 

desenvolver o atendimento adequado; proceder à leitura do prontuário do aluno (anamnese), verificando e 

analisando os dados e informações relacionados, para possibilitar melhor conhecimento e entendimento dos 

problemas e dificuldades por ele apresentados; prestar atendimento pedagógico ao aluno, através de desenho 

livre, exercícios psicomotores, blocos lógicos, além de outras técnicas especializadas, a fim de promover seu 

desenvolvimento; preparar material pedagógico, confeccionando jogos com material de sucata, elaborando 

textos e adaptando recursos didáticos, para aplicar no atendimento específico da criança; participar de 

discussão e estudos de caso, debatendo com outros profissionais problemas e situações apresentados, trocando 

informações técnicas, visando à prestação de um atendimento amplo e consistente ao aluno; manter contato 

com os pais, orientando-os e explicando os objetivos do trabalho desenvolvido junto à criança, para que 

colaborem e participem adequadamente do seu desenvolvimento ;elaborar relatórios sobre o aluno e o 

atendimento prestado, relacionando todos os dados e informações, resultados e conclusões, a fim de registrar 

as etapas do trabalho desenvolvido e o resultado obtido; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 

realizando pesquisas e entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 

desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades 

administrativas de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar e/ou organizar reuniões, 

cursos, debates, seminários e grupos de trabalho buscando o aperfeiçoamento, atualização e a capacitação 

profissional bem como a qualidade do ensino, no âmbito de sua atuação; participar e/ou organizar festividades, 

feiras, e outros eventos destinados a divulgar a arte, a ciência e a cultura local e nacional, no âmbito de sua 

atuação; participar e/ou organizar eventos destinados a comemorar datas significativas nacionais, estaduais e 

municipais, no âmbito de sua atuação; participar e/ou organizar reuniões, grupos de trabalho e/ou outras ações 

destinadas a assegurar o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus 

direitos, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho; prestar assistência e 

suporte, quando couber, aos órgãos encarregados do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em 

serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 

humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e 

outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 

situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 

técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho; executar outras 

atribuições afins. 

 

 

 

Professor I 

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam à regência de classe de educação infantil, ensino 

fundamental primeiro segmento (1ª à 4ª série), educação especial e alfabetização de jovens e adultos, bem 

como à execução de trabalhos relativos à implementação das grades curriculares específicas. Atribuições 
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típicas: participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar; cumprir plano de trabalho, 

segundo a proposta pedagógica de sua unidade escolar; elaborar programas e planos de aula, relacionando e 

confeccionando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação pedagógica; 

elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, material destinado à 

divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos da Constituição Federal, art. 206, inciso II; elaborar 

e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, material destinado à conscientização 

dos alunos para preservação do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental do país, estado e município; 

ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; orientar os alunos na 

formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, leitura e utilização de 

textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; elaborar e aplicar testes, provas e outros 

instrumentos usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos 

adotados; controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação paralela 

para alunos de menor rendimento; elaborar e encaminhar os relatórios das atividades desenvolvidas à direção 

ou à coordenação da unidade escolar em que está lotado; colaborar na organização das atividades de articulação 

da escola com as famílias e a comunidade; participar de reuniões com pais e com outros profissionais de 

ensino; participar e/ou organizar reuniões , cursos, debates, seminários e grupos de trabalho buscando o 

aperfeiçoamento, atualização e a capacitação profissional bem como a qualidade do 122 ensino, no âmbito de 

sua atuação; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à avaliação do processo 

ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; participar de projetos de inclusão escolar, reforço 

de aprendizagem ou correção de problemas junto dos alunos da rede municipal de ensino; participar de projetos 

de conscientização das famílias para a necessidade de matrícula e frequência escolar das crianças do 

Município; participar do censo, da chamada e da efetivação das matrículas escolares para a rede municipal de 

ensino; realizar pesquisas na área de educação; participar e/ou organizar festividades, feiras, e outros eventos 

destinados a divulgar a arte, a ciência e a cultura local e nacional, no âmbito de sua atuação; participar e/ou 

organizar eventos destinados a comemorar datas significativas nacionais, estaduais e municipais, no âmbito 

de sua atuação; participar de reuniões, grupos de trabalho e/ou outras ações destinadas a assegurar o pleno 

desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus direitos, o seu preparo para o 

exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho; prestar assistência e suporte, quando couber, aos 

órgãos encarregados do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; executar outras atribuições 

afins. 

 

Professor II – Artes 

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam à docência nos anos finais do ensino fundamental 

(5ª à 8ª série) na sua área específica de habilitação, de acordo com a grade curricular aprovada pelo órgão 

competente. Atribuições típicas: participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar; 

cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica de sua unidade escolar; elaborar programas e planos 

de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de 

orientação pedagógica; elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 

material destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos da Constituição Federal, art. 

206, inciso II; elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, material 

destinado a conscientização dos alunos para preservação do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental 

do país, estado e município; ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 

orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, 

leitura e utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; elaborar e aplicar 

testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos e da 

eficácia dos métodos adotados; controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos; estabelecer estratégias de 

recuperação paralela para alunos de menor rendimento; elaborar e encaminhar os relatórios das atividades 

desenvolvidas à direção ou à coordenação da unidade escolar em que está lotado; colaborar na organização 

das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; participar de reuniões com pais e com 
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outros profissionais de ensino; participar e/ou organizar reuniões, cursos, debates, seminários e grupos de 

trabalho buscando o aperfeiçoamento, atualização e a capacitação profissional bem como a qualidade do 

ensino, no âmbito de sua atuação; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à 

avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; participar de projetos de 

inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de problemas junto dos alunos da rede municipal de 

ensino; participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade de matrícula e frequência 

escolar das crianças do Município; participar do censo, da chamada e da efetivação das matrículas escolares 

para a rede municipal de ensino; realizar pesquisas na área de educação; participar e/ou organizar festividades, 

feiras, e outros eventos destinados a divulgar a arte, a ciência e a cultura local e nacional, no âmbito de sua 

atuação; participar e/ou organizar eventos destinados a comemorar datas significativas nacionais, estaduais e 

municipais, no âmbito de sua atuação; participar de reuniões, grupos de trabalho e/ou outras ações destinadas 

a assegurar o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus direitos, o seu 

preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho; prestar assistência e suporte, quando 

couber, aos órgãos encarregados do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; executar outras 

atribuições afins.  

 

Professor II – Ciências 

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam à docência nos anos finais do ensino fundamental 

(5ª à 8ª série) na sua área específica de habilitação, de acordo com a grade curricular aprovada pelo órgão 

competente. Atribuições típicas: participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar; 

cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica de sua unidade escolar; elaborar programas e planos 

de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de 

orientação pedagógica; elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 

material destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos da Constituição Federal, art. 

206, inciso 123 II; elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, material 

destinado a conscientização dos alunos para preservação do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental 

do país, estado e município; ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 

orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, 

leitura e utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; elaborar e aplicar 

testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos e da 

eficácia dos métodos adotados; controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos; estabelecer estratégias de 

recuperação paralela para alunos de menor rendimento; elaborar e encaminhar os relatórios das atividades 

desenvolvidas à direção ou à coordenação da unidade escolar em que está lotado; colaborar na organização 

das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; participar de reuniões com pais e com 

outros profissionais de ensino; participar e/ou organizar reuniões, cursos, debates, seminários e grupos de 

trabalho buscando o aperfeiçoamento, atualização e a capacitação profissional bem como a qualidade do 

ensino, no âmbito de sua atuação; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à 

avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; participar de projetos de 

inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de problemas junto dos alunos da rede municipal de 

ensino; participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade de matrícula e frequência 

escolar das crianças do Município; participar do censo, da chamada e da efetivação das matrículas escolares 

para a rede municipal de ensino; realizar pesquisas na área de educação; participar e/ou organizar festividades, 

feiras, e outros eventos destinados a divulgar a arte, a ciência e a cultura local e nacional, no âmbito de sua 

atuação; participar e/ou organizar eventos destinados a comemorar datas significativas nacionais, estaduais e 

municipais, no âmbito de sua atuação; participar de reuniões, grupos de trabalho e/ou outras ações destinadas 

a assegurar o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus direitos, o seu 

preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho; prestar assistência e suporte, quando 

couber, aos órgãos encarregados do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; executar outras 

atribuições afins.  
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Professor II – Educação Física  

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam à docência nos anos finais do ensino fundamental 

(5ª à 8ª série) na sua área específica de habilitação, de acordo com a grade curricular aprovada pelo órgão 

competente. Atribuições típicas: participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar; 

cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica de sua unidade escolar; elaborar programas e planos 

de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de 

orientação pedagógica; elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 

material destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos da Constituição Federal, art. 

206, inciso II; elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, material 

destinado a conscientização dos alunos para preservação do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental 

do país, estado e município; ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 

orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, 

leitura e utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; elaborar e aplicar 

testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos e da 

eficácia dos métodos adotados; controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos; estabelecer estratégias de 

recuperação paralela para alunos de menor rendimento; elaborar e encaminhar os relatórios das atividades 

desenvolvidas à direção ou à coordenação da unidade escolar em que está lotado; colaborar na organização 

das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; participar de reuniões com pais e com 

outros profissionais de ensino; participar e/ou organizar reuniões, cursos, debates, seminários e grupos de 

trabalho buscando o aperfeiçoamento, atualização e a capacitação profissional bem como a qualidade do 

ensino, no âmbito de sua atuação; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à 

avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; participar de projetos de 

inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de problemas junto dos alunos da rede municipal de 

ensino; participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade de matrícula e frequência 

escolar das crianças do Município; participar do censo, da chamada e da efetivação das matrículas escolares 

para a rede municipal de ensino; realizar pesquisas na área de educação; participar e/ou organizar festividades, 

feiras, e outros eventos destinados a divulgar a arte, a ciência e a cultura local e nacional, no âmbito de sua 

atuação; participar e/ou organizar eventos destinados a comemorar datas significativas nacionais, estaduais e 

municipais, no âmbito de sua atuação; participar de reuniões, grupos de trabalho e/ou outras ações destinadas 

a assegurar o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus direitos, o seu 

124 preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho; prestar assistência e suporte, 

quando couber, aos órgãos encarregados do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; executar 

outras atribuições afins.  

 

Professor II – Educação Religiosa  

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam à docência nos anos finais do ensino fundamental 

(5ª à 8ª série) na sua área específica de habilitação, de acordo com a grade curricular aprovada pelo órgão 

competente. Atribuições típicas: participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar; 

cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica de sua unidade escolar; elaborar programas e planos 

de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de 

orientação pedagógica; elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 

material destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos da Constituição Federal, art. 

206, inciso II; elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, material 

destinado a conscientização dos alunos para preservação do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental 

do país, estado e município; ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 

orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, 

leitura e utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; elaborar e aplicar 

testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos e da 
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eficácia dos métodos adotados; controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos; estabelecer estratégias de 

recuperação paralela para alunos de menor rendimento; elaborar e encaminhar os relatórios das atividades 

desenvolvidas à direção ou à coordenação da unidade escolar em que está lotado; colaborar na organização 

das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; participar de reuniões com pais e com 

outros profissionais de ensino; participar e/ou organizar reuniões, cursos, debates, seminários e grupos de 

trabalho buscando o aperfeiçoamento, atualização e a capacitação profissional bem como a qualidade do 

ensino, no âmbito de sua atuação; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à 

avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; participar de projetos de 

inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de problemas junto dos alunos da rede municipal de 

ensino; participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade de matrícula e frequência 

escolar das crianças do Município; participar do censo, da chamada e da efetivação das matrículas escolares 

para a rede municipal de ensino; realizar pesquisas na área de educação; participar e/ou organizar festividades, 

feiras, e outros eventos destinados a divulgar a arte, a ciência e a cultura local e nacional, no âmbito de sua 

atuação; participar e/ou organizar eventos destinados a comemorar datas significativas nacionais, estaduais e 

municipais, no âmbito de sua atuação; participar de reuniões, grupos de trabalho e/ou outras ações destinadas 

a assegurar o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus direitos, o seu 

preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho; prestar assistência e suporte, quando 

couber, aos órgãos encarregados do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; executar outras 

atribuições afins.  

 

Professor II – Geografia 

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam à docência nos anos finais do ensino fundamental 

(5ª à 8ª série) na sua área específica de habilitação, de acordo com a grade curricular aprovada pelo órgão 

competente. Atribuições típicas: participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar; 

cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica de sua unidade escolar; elaborar programas e planos 

de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de 

orientação pedagógica; elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 

material destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos da Constituição Federal, art. 

206, inciso II; elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, material 

destinado a conscientização dos alunos para preservação do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental 

do país, estado e município; ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 

orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, 

leitura e utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; elaborar e aplicar 

testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos e da 

eficácia dos métodos adotados; controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos; estabelecer estratégias de 

recuperação paralela para alunos de menor rendimento; elaborar e encaminhar os relatórios das atividades 

desenvolvidas à direção ou à coordenação da unidade escolar em que está lotado; colaborar na organização 

das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; participar de reuniões com pais e com 

125 outros profissionais de ensino; participar e/ou organizar reuniões, cursos, debates, seminários e grupos de 

trabalho buscando o aperfeiçoamento, atualização e a capacitação profissional bem como a qualidade do 

ensino, no âmbito de sua atuação; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à 

avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; participar de projetos de 

inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de problemas junto dos alunos da rede municipal de 

ensino; participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade de matrícula e frequência 

escolar das crianças do Município; participar do censo, da chamada e da efetivação das matrículas escolares 

para a rede municipal de ensino; realizar pesquisas na área de educação; participar e/ou organizar festividades, 

feiras, e outros eventos destinados a divulgar a arte, a ciência e a cultura local e nacional, no âmbito de sua 

atuação; participar e/ou organizar eventos destinados a comemorar datas significativas nacionais, estaduais e 

municipais, no âmbito de sua atuação; participar de reuniões, grupos de trabalho e/ou outras ações destinadas 
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a assegurar o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus direitos, o seu 

preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho; prestar assistência e suporte, quando 

couber, aos órgãos encarregados do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; executar outras 

atribuições afins.  

 

Professor II – História  

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam à docência nos anos finais do ensino fundamental 

(5ª à 8ª série) na sua área específica de habilitação, de acordo com a grade curricular aprovada pelo órgão 

competente. Atribuições típicas: participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar; 

cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica de sua unidade escolar; elaborar programas e planos 

de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de 

orientação pedagógica; elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 

material destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos da Constituição Federal, art. 

206, inciso II; elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, material 

destinado a conscientização dos alunos para preservação do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental 

do país, estado e município; ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 

orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, 

leitura e utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; elaborar e aplicar 

testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos e da 

eficácia dos métodos adotados; controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos; estabelecer estratégias de 

recuperação paralela para alunos de menor rendimento; elaborar e encaminhar os relatórios das atividades 

desenvolvidas à direção ou à coordenação da unidade escolar em que está lotado; colaborar na organização 

das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; participar de reuniões com pais e com 

outros profissionais de ensino; participar e/ou organizar reuniões, cursos, debates, seminários e grupos de 

trabalho buscando o aperfeiçoamento, atualização e a capacitação profissional bem como a qualidade do 

ensino, no âmbito de sua atuação; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à 

avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; participar de projetos de 

inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de problemas junto dos alunos da rede municipal de 

ensino; participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade de matrícula e frequência 

escolar das crianças do Município; participar do censo, da chamada e da efetivação das matrículas escolares 

para a rede municipal de ensino; realizar pesquisas na área de educação; participar e/ou organizar festividades, 

feiras, e outros eventos destinados a divulgar a arte, a ciência e a cultura local e nacional, no âmbito de sua 

atuação; participar e/ou organizar eventos destinados a comemorar datas significativas nacionais, estaduais e 

municipais, no âmbito de sua atuação; participar de reuniões, grupos de trabalho e/ou outras ações destinadas 

a assegurar o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus direitos, o seu 

preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho; prestar assistência e suporte, quando 

couber, aos órgãos encarregados do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; executar outras 

atribuições afins.  

 

Professor II – Inglês  

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam à docência nos anos finais do ensino fundamental 

(5ª à 8ª série) na sua área específica de habilitação, de acordo com a grade curricular aprovada pelo órgão 

competente. Atribuições típicas: participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar; 

cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica de sua unidade escolar; elaborar programas e planos 

de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de 

orientação 126 pedagógica; elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 

material destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos da Constituição Federal, art. 

206, inciso II; elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, material 

destinado a conscientização dos alunos para preservação do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental 
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do país, estado e município; ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 

orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, 

leitura e utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; elaborar e aplicar 

testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos e da 

eficácia dos métodos adotados; controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos; estabelecer estratégias de 

recuperação paralela para alunos de menor rendimento; elaborar e encaminhar os relatórios das atividades 

desenvolvidas à direção ou à coordenação da unidade escolar em que está lotado; colaborar na organização 

das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; participar de reuniões com pais e com 

outros profissionais de ensino; participar e/ou organizar reuniões, cursos, debates, seminários e grupos de 

trabalho buscando o aperfeiçoamento, atualização e a capacitação profissional bem como a qualidade do 

ensino, no âmbito de sua atuação; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à 

avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; participar de projetos de 

inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de problemas junto dos alunos da rede municipal de 

ensino; participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade de matrícula e frequência 

escolar das crianças do Município; participar do censo, da chamada e da efetivação das matrículas escolares 

para a rede municipal de ensino; realizar pesquisas na área de educação; participar e/ou organizar festividades, 

feiras, e outros eventos destinados a divulgar a arte, a ciência e a cultura local e nacional, no âmbito de sua 

atuação; participar e/ou organizar eventos destinados a comemorar datas significativas nacionais, estaduais e 

municipais, no âmbito de sua atuação; participar de reuniões, grupos de trabalho e/ou outras ações destinadas 

a assegurar o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus direitos, o seu 

preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho; prestar assistência e suporte, quando 

couber, aos órgãos encarregados do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; executar outras 

atribuições afins.  

 

Professor II – Língua Portuguesa 

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam à docência nos anos finais do ensino fundamental 

(5ª à 8ª série) na sua área específica de habilitação, de acordo com a grade curricular aprovada pelo órgão 

competente. Atribuições típicas: participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar; 

cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica de sua unidade escolar; elaborar programas e planos 

de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de 

orientação pedagógica; elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 

material destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos da Constituição Federal, art. 

206, inciso II; elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, material 

destinado a conscientização dos alunos para preservação do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental 

do país, estado e município; ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 

orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, 

leitura e utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; elaborar e aplicar 

testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos e da 

eficácia dos métodos adotados; controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos; estabelecer estratégias de 

recuperação paralela para alunos de menor rendimento; elaborar e encaminhar os relatórios das atividades 

desenvolvidas à direção ou à coordenação da unidade escolar em que está lotado; colaborar na organização 

das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; participar de reuniões com pais e com 

outros profissionais de ensino; participar e/ou organizar reuniões, cursos, debates, seminários e grupos de 

trabalho buscando o aperfeiçoamento, atualização e a capacitação profissional bem como a qualidade do 

ensino, no âmbito de sua atuação; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à 

avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; participar de projetos de 

inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de problemas junto dos alunos da rede municipal de 

ensino; participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade de matrícula e frequência 

escolar das crianças do Município; participar do censo, da chamada e da efetivação das matrículas escolares 
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para a rede municipal de ensino; realizar pesquisas na área de educação; participar e/ou organizar festividades, 

feiras, e outros eventos destinados a divulgar a arte, a ciência e a cultura local e nacional, no âmbito de sua 

atuação; participar e/ou organizar eventos destinados a comemorar datas significativas nacionais, estaduais e 

127 municipais, no âmbito de sua atuação; participar de reuniões, grupos de trabalho e/ou outras ações 

destinadas a assegurar o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus 

direitos, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho; prestar assistência e 

suporte, quando couber, aos órgãos encarregados do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

executar outras atribuições afins.  

 

Professor II – Matemática 

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam à docência nos anos finais do ensino fundamental 

(5ª à 8ª série) na sua área específica de habilitação, de acordo com a grade curricular aprovada pelo órgão 

competente. Atribuições típicas: participar da elaboração da proposta pedagógica de sua unidade escolar; 

cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica de sua unidade escolar; elaborar programas e planos 

de aula, relacionando e confeccionando material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de 

orientação pedagógica; elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, 

material destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos da Constituição Federal, art. 

206, inciso II; elaborar e confeccionar, em articulação com a equipe de orientação pedagógica, material 

destinado a conscientização dos alunos para preservação do patrimônio artístico, histórico, cultural e ambiental 

do país, estado e município; ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos de aula; 

orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa quanto ao seu formato e à seleção, 

leitura e utilização de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento; elaborar e aplicar 

testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação para verificação do aproveitamento dos alunos e da 

eficácia dos métodos adotados; controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos; estabelecer estratégias de 

recuperação paralela para alunos de menor rendimento; elaborar e encaminhar os relatórios das atividades 

desenvolvidas à direção ou à coordenação da unidade escolar em que está lotado; colaborar na organização 

das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; participar de reuniões com pais e com 

outros profissionais de ensino; participar e/ou organizar reuniões, cursos, debates, seminários e grupos de 

trabalho buscando o aperfeiçoamento, atualização e a capacitação profissional bem como a qualidade do 

ensino, no âmbito de sua atuação; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à 

avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional; participar de projetos de 

inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de problemas junto dos alunos da rede municipal de 

ensino; participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade de matrícula e frequência 

escolar das crianças do Município; participar do censo, da chamada e da efetivação das matrículas escolares 

para a rede municipal de ensino; realizar pesquisas na área de educação; participar e/ou organizar festividades, 

feiras, e outros eventos destinados a divulgar a arte, a ciência e a cultura local e nacional, no âmbito de sua 

atuação; participar e/ou organizar eventos destinados a comemorar datas significativas nacionais, estaduais e 

municipais, no âmbito de sua atuação; participar de reuniões, grupos de trabalho e/ou outras ações destinadas 

a assegurar o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, a proteção integral aos seus direitos, o seu 

preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho; prestar assistência e suporte, quando 

couber, aos órgãos encarregados do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; executar outras 

atribuições afins. 

 

Acompanhante 

Dar suporte pedagógico aos alunos com deficiências incluídas nas escolas regulares do município de Timóteo. 

Criar condições ideais para que o aluno concretize o processo de aprendizagem. 
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Merendeira 

Atribuições: Preparar as merendas, observando o cardápio, temperando, refogando, cozendo e fritando os 

alimentos, distribuindo os, recolhendo e lavando os utensílios utilizados, zelando pela limpeza e conservação 

do local de trabalho e dos gêneros, a fim de atender ao programa alimentar de escola. Controlar os gêneros 

utilizados na preparação das merendas, providenciando listas, quando necessário, recebendo, conferindo e 

armazenando os mantimentos adequadamente nas despensas; separar asquantidades dos gêneros que serão 

utilizados na merenda do dia, observando o cardápio pré-estabelecido com o Assistente de Saúde; preparar os 

alimentos previstos no cardápio do dia, picando-os, cortando-os, levando-os à cocção, para posteriormente 

servi-los aos alunos; distribuir as merendas, entregando-as aos alunos, recolhendo e lavando posteriormente 

os utensílios porventura utilizados, para garantir boas condições de higiene e de uso imediato. Lavar os 

utensílios, equipamentos e a área de trabalho, para assegurar boas condições de higiene e a conservação dos 

mesmos; fazer anotações relativas à preparação e distribuição das merendas, registrando as quantidades gastas, 

as faltas e/ou sobras, número de alunos que foram servidos, etc. Afimde prestar informações à chefia; executar 

outras atribuições compatíveis com a natureza do emprego/cargo, mediante determinação superior 

 

Monitor de Transporte 

Auxiliar corretamente os deficientes visuais na sua locomoção, subindo e descendo do carro, ter cuidado na 

segurança do transporte, sabendo conduzi-lo com destreza ao atravessar a rua e entrar na sua casa. Comunicar 

corretamente com os surdos. 
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ANEXO IV 

PONTUAÇÃO POR TITULOS 

 

FUNÇÃO: PROFESSOR I, PROFESSOR II E PEDAGOGO 

 

 

TÍTULOS 

AVALIADOS 

 

VALOR 

UNITÁRIO 

 

MÁXIMO 

DE PONTOS 

 

COMPROVAÇÃO 

Pós-graduação na área de 

atuação 

1 (um) 

ponto 
3 (três) pontos 

Diploma ou certificação de 

conclusão reconhecido pelo 

MEC 

Mestrado na área de 

atuação 

 

2 (dois) 

pontos 

4 (quatro) 

pontos 

Diploma ou certificação de 

conclusão reconhecido pelo 

MEC 

Doutorado na área de 

atuação 

3 (três) 

pontos 
3 (três) pontos 

Diploma ou certificação de 

conclusão reconhecido pelo 

MEC 

 

Experiência profissional 

na área de atuação do 

emprego pretendido pelo 

candidato. 

1 (um) 

ponto por 

ano 

trabalhado 

10 (dez) 

pontos 

 

Fotocópia da Carteira de 

trabalho ou declaração do 

empregador/Contrato de trabalho 

prestação de serviço ou Certidão 

de tempo de serviço 

 

 

 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

 

TÍTULOS 

AVALIADOS 

 

VALOR 

UNITÁRIO 

 

MÁXIMO 

DE PONTOS 

 

COMPROVAÇÃO 

Ensino Médio Completo 
6 (seis) 

pontos 
6 (seis) pontos 

Diploma ou certificação de 

conclusão reconhecido pelo 

MEC 

Ensino Fundamental 

Completo 

 

4 (quatro) 

pontos 

4 (quatro) 

pontos 

Diploma ou certificação de 

conclusão reconhecido pelo 

MEC 

 

Experiência profissional 

na área de atuação do 

emprego pretendido pelo 

candidato. 

1 (um) 

ponto por 

ano 

trabalhado 

10 (dez) 

pontos 

 

Fotocópia da Carteira de 

trabalho ou declaração do 

empregador/Contrato de trabalho 

prestação de serviço ou Certidão 

de tempo de serviço 
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FUNÇÃO:  MERENDEIRA, MONITOR DE TRANSPORTE 

 

 

TÍTULOS 

AVALIADOS 

 

VALOR 

UNITÁRIO 

 

MÁXIMO 

DE PONTOS 

 

COMPROVAÇÃO 

Ensino Médio Completo 
6 (seis) 

pontos 
6 (seis) pontos 

Diploma ou certificação de 

conclusão reconhecido pelo 

MEC 

Cursos de Formação 

específico na área de 

atuação mínimo de 40 

horas 

1(um) ponto 
4(quatro) 

pontos 

Certificado ou declaração de 

conclusão do curso constando 

números de horas cursadas 

 

Experiência profissional 

na área de atuação do 

emprego pretendido pelo 

candidato. 

1 (um) 

ponto por 

ano 

trabalhado 

10 (dez) 

pontos 

 

Fotocópia da Carteira de 

trabalho ou declaração do 

empregador/Contrato de trabalho 

prestação de serviço ou Certidão 

de tempo de serviço 

 

 
 

 

FUNÇÃO: ACOMPANHANTE DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA 

 

 

TÍTULOS 

AVALIADOS 

 

VALOR 

UNITÁRIO 

 

MÁXIMO 

DE PONTOS 

 

COMPROVAÇÃO 

Graduação em área 

especifica de Educação 

Especial ou Pedagogia 

1 (um) 

ponto 

2 (dois) 

pontos 

Diploma ou certificação de 

conclusão reconhecido pelo 

MEC 

Pós-graduação em 

Educação Especial 

 

2 (dois) 

pontos 

4 (quatro) 

pontos 

Diploma ou certificação de 

conclusão reconhecido pelo 

MEC 

Cursos de Formação 

específico em Educação 

Especial/AEE mínimo de 

40 horas 

1(um) ponto 
4(quatro) 

pontos 

Certificado ou declaração de 

conclusão do curso constando 

números de horas cursadas 

Experiência profissional 

na área de atuação do 

emprego pretendido pelo 

candidato. 

1 (um) 

ponto por 

ano 

trabalhado 

10 (dez) 

pontos 

Fotocópia da Carteira de 

trabalho ou declaração do 

empregador/Contrato de trabalho 

prestação de serviço ou Certidão 

de tempo de serviço 
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FUNÇÃO: SECRETÁRIO ESCOLAR E AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

 

TÍTULOS AVALIADOS 

 

VALOR 

UNITÁRIO 

 

MÁXIMO 

DE 

PONTOS 

 

COMPROVAÇÃO 

Graduação na área da 

Educação/Administração/Gestão 

Pública. 

2 (dois) 

pontos 

4 (dois) 

pontos 

Diploma ou certificação de 

conclusão reconhecido pelo 

MEC 

Curso Técnico em Secretariado 

 

2 (dois) 

pontos 

2(dois) 

pontos 

Diploma ou certificação de 

conclusão reconhecido pelo 

MEC 

Cursos de Formação específico 

na área de atuação com carga 

horária mínima de 40 horas 

1 (um) 

ponto 

4 (quatro) 

pontos 

Certificado ou declaração de 

conclusão do curso 

constando números de horas 

cursadas 

Experiência profissional na área 

de atuação do emprego 

pretendido pelo candidato. 

1 (um) 

ponto por 

ano 

trabalhado 

10 (dez) 

pontos 

Fotocópia da Carteira de 

trabalho ou declaração do 

empregador/Contrato de 

trabalho prestação de 

serviço ou Certidão de 

tempo de serviço 
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ANEXO V 

REQUERIMENTO DE RECURSO 

 

 

MODELO DA CAPA DO RECURSO 

 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE TIMÓTEO 

 

EDITAL ____________/2021 

 

CANDIDATO: ___________________________________________________________  

 

IDENTIDADE:__________________________________________________________ 

 

FUNÇÃO:___________________________________  

 

DATA: _____/______/ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÃO:  

O candidato deverá: Digitar o recurso, em forma de texto e enviá-lo em duas vias à 

Secretaria Municipal de Administração e Gestão. 
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ANEXO VI 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

ENDEREÇO ELETRONICO: https://forms.gle/GcgqK8ChhF7KHU96A 
 

 

https://forms.gle/GcgqK8ChhF7KHU96A

