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ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS, REQUISITOS, REMUNERAÇÃO MENSAL, JORNADA DE TRABALHO E 

ATRIBUIÇÕES. 

01 – VAGAS POR PROFISSÃO, COM RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

1.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

1.1.1 Ensino Médio 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES 
RESERVADAS 

(PCD) 
TOTAL 

Auxiliar de Educação Infantil 332 18 350 

REQUISITO: Normal Médio (antigo Magistério) ou Certificado/Diploma, devidamente registrado, 

de curso de nível Superior completo em Pedagogia fornecido por instituição de ensino 

reconhecida pelo MEC; 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro Reais)  

JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 40 (quarenta) horas semanais.  

ATRIBUIÇÕES:  

 Cuidar das crianças de 0 a 5 anos nas unidades de educação infantil da Rede Municipal, 

inclusive as crianças com deficiências; 

 Disposição para o trabalho com crianças na faixa etária entre 0 (zero) a 5 (cinco) anos; 

 Garantir a segurança das crianças no âmbito da Unidade Educacional;  

 Orientar e auxiliar carinhosamente as crianças nos procedimentos da higiene pessoal 

(trocar fraldas, dar banho, escovar os dentes...). Inclusive as crianças com deficiência; 

 Auxiliar as crianças na alimentação estimulando a aquisição de bons hábitos alimentares;  

 Garantir o horário para repouso das crianças, quando necessitar;  

 Observar o comportamento das crianças durante o período de repouso e no 

desenvolvimento das atividades diárias; 

 Observar a saúde e o bem-estar das crianças, prestando-lhes os primeiros socorros;  

 Cuidar do ambiente e dos materiais utilizados no desenvolvimento das atividades;  

 Auxiliar nas atividades lúdicas e pedagógicas que favoreçam as aprendizagens infantis 

através do desenvolvimento de brincadeiras e jogos simbólicos (ouvir músicas, assistir 

teatro de fantoches, desenhos, pinturas, colagens e modelagem em massa e/ou argila, 

ouvir e contar histórias, cantar e dançar);  

 Enfrentar sempre as reações emocionais das crianças com carinho e compreensão e 

buscar orientação para enfrentar situações de conflitos;  

 Ajudar as crianças a desenvolver sua autonomia e incentivar atitudes e comportamentos 

mais igualitários;  

 Estimular às crianças a expressar seus pensamentos, fantasias e lembranças; 

 Comunicar aos professores e pais os acontecimentos relevantes do dia;  

 Contribuir para melhoria da qualidade do trabalho na creche; 

 Disponibilidade de 8h de trabalho efetivo;  

 Ajudar na organização dos registros de observações das crianças.  
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FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES 
RESERVADAS 

(PCD) 
TOTAL 

Auxiliar de Apoio Pedagógico para 

Estudantes com Deficiência e 

Transtorno do Espectro do Autismo 

570 30 600 

REQUISITO: Normal Médio (antigo Magistério) ou Certificado/Diploma, devidamente registrado, 

de curso de nível Superior completo em Pedagogia fornecido por instituição de ensino 

reconhecida pelo MEC; 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro Reais) 

JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 40 (quarenta) horas semanais.  

ATRIBUIÇÕES:  

 Cuidar quanto ao posicionamento adequado às condições do/a aluno/a com deficiência 

nas carteiras escolares e auxiliá-los nas atividades desenvolvidas na escola, bem como 

nas extracurriculares, conferindo-lhe apoio à realização das tarefas que couberem ao 

discente com deficiência; 

 Permanecer durante o período de aula do/a aluno/a com deficiência dentro da sala, 

realizando suas funções e auxiliando o/a aluno/a com deficiência durante o 

desenvolvimento das atividades escolares; 

   Auxiliar e acompanhar o/a aluno/a com deficiência com Transtorno do Espectro com 

Autismo para que este/a se organize e participe efetivamente das atividades 

desenvolvidas pela escola, possibilitando sua plena integração ao respectivo grupo-

classe; 

  Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico das escolas, assegurando ações 

voltadas para o respeito e valorização da diferença enquanto condição humana; 

 Participar das reuniões de planejamento do processo de ensino-aprendizagem, em 

conjunto com os professores e supervisores escolares; 

  Contribuir para a construção de alternativas pedagógicas que visem ao atendimento das 

especificidades educativas; 

  Elaborar, adaptar e confeccionar materiais pedagógicos de acordo com o plano de aula 

da sala, assim como as especificidades; 

  Definir junto ao professor regente e supervisão escolar procedimentos de avaliação que 

acompanhem a construção das habilidades e competências; 

  Participar dos encontros de formação continuada ofertados pela Secretaria  de Educação, 

bem como os promovidos pela Unidade de Ensino; 

  Socializar com o professor regente e o supervisor escolar os conhecimentos abordados 

nas formações continuadas ofertadas pela Secretaria Executiva de Educação; 

  Contribuir para a elaboração dos pareceres avaliativos realizado pelo professor regente 

da sala       de aula, considerando os saberes construídos no período; 

  Participar junto com o professor regente das reuniões de pais, plantões pedagógicos, 

conselhos de classe; 

  Participar e estimular a participação dos estudantes nas atividades extracurriculares; 

  Utilizar os dias de ausência do professor regente de sala de aula em que a equipe de 

apoio ao AEE está lotada, para confeccionar materiais específicos e ou adaptados de 

acordo com a necessidade específica do estudante em questão. 
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  Não assumir em hipóteses alguma regência de sala de aula em caso de ausência do 

professor regente. 

  Utilizar os dias de ausência dos estudantes com deficiência e Transtorno Global do 

Desenvolvimento, para dar suporte  aos demais estudantes da sala de aula em que o 

referido profissional está inserido. 

 Preencher relatórios diários sobre os estudantes com deficiência e Transtorno do 

Espectro do Autismo  e arquivar no portfólio.  

 Auxiliar nas atividades de higiene troca de vestuário e/ou fraldas/absorventes, higiene 

bucal durante o período em que o/a aluno/a com deficiência permanecer na escola, 

inclusive nas atividades extracurriculares em  dias de reposição de aulas; 

 Acompanhar o/a aluno/a com deficiência no horário do intervalo, até o local apropriado 

para mastigação e/ou deglutição, realizando a higiene necessária e encaminhando-o/a, a 

seguir, à sala de aula; 

 Dar assistência nas questões de mobilidade ao/a aluno/a com incapacidade de 

ambulatória total ou parcial nos diferentes espaços educativos, inclusive no tocante à 

transferência da cadeira de rodas para outros mobiliários e/ou espaços e vice-versa; 

 Comunicar à direção da Unidade Educacional, em tempo hábil, a necessidade de 

aquisição de materiais para higiene do/a aluno/a com deficiência, de modo a evitar-lhe 

qualquer constrangimento decorrente da falta de material de higiene. 

 Auxiliar nas atividades correlatas ao bem-estar do aluno com deficiência, levando ao 

conhecimento da direção da Unidade Escolar quaisquer fatos ou fatores externos ou 

internos à Unidade Escolar que possam interferir no aprendizado, saúde ou convivência 

saudável dos referidos. 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES 
RESERVADAS 

(PCD) 
TOTAL 

Auxiliar de Transporte Escolar 53 03 56 

REQUISITO: Certificado de conclusão do ensino Médio emitido por instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro Reais) 

JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 40 (quarenta) horas semanais.  

ATRIBUIÇÕES:  

 Acompanhar estudantes desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque 

na escola de destino, assim como acompanhar os estudantes desde o embarque, no final 

do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; 

  Verificar se todos os estudantes estão assentados adequadamente dentro do veículo de 

transporte escolar; 

  Orientar e auxiliar os estudantes, quando necessário a colocarem o cinto de segurança;  

  Orientar os estudantes quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do corpo 

para fora da janela;  

  Zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto;  

 Identificar a instituição de ensino dos respectivos estudantes  e deixá-los dentro do local; 

  Ajudar os estudantes a subir e descer as escadas dos transportes; 

  Verificar a segurança dos estudantes no momento do embarque e do desembarque; 
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  Verificar os horários dos transportes, informando aos pais e estudantes; 

  Conferir se todos os estudantes frequentes no dia estão retornando para os lares; 

 Ajudar os pais de estudantes com deficiência na locomoção destes;; 

  Tratar os estudantes com urbanidade e respeito, comunicar casos de conflito ao 

responsável pelo transporte de estudantes ;  

  Ser pontual e assíduo, ter postura ética e apresentar-se com vestimentas confortáveis e 

adequadas para o melhor atendimento às necessidades dos estudantes. 

  Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato; 

1.1.2 Ensino Superior 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES 
RESERVADAS 

(PCD) 
TOTAL 

Nutricionista 07 01 08 

REQUISITO: Certificado/Diploma, devidamente registrado, de curso de nível Superior completo 

em Nutrição fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e 

registro no conselho competente 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.314,16 (dois mil trezentos e quatorze e dezesseis centavos) 

JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 40 (quarenta) horas semanais.  

ATRIBUIÇÕES:  

 Realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional, calculando os 

parâmetros nutricionais para atendimento da clientela (educação básica: educação infantil 

- creche e pré-escola, - ensino fundamental, ensino médio, EJA - educação de jovens 

adultos) com base no resultado da avaliação nutricional, e em consonância com os 

parâmetros definidos em normativas do FNDE; 

 Estimular a identificação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas, para 

que recebam o atendimento adequado no Programa de Alimentação Escolar (PAE);  

 Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar, com base no 

diagnóstico nutricional e nas referências nutricionais, observando:  

a) adequação às faixas etárias e aos perfis epidemiológicos das populações atendidas, 

para definir a quantidade e a qualidade dos alimentos;  

b) respeito aos hábitos alimentares e à cultura alimentar de cada localidade, à sua 

vocação agrícola e à alimentação saudável e adequada;  

c) utilização dos produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares 

Rurais, priorizando, sempre que possível, os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos; 

local, regional, territorial, estadual, ou nacional, nesta ordem de prioridade. 

 Propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, 

inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental, articulando-se com a direção e 

com a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de atividades com o 

conteúdo de alimentação e nutrição;  

 Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio;  

 Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, 

produção e distribuição dos alimentos, zelando pela quantidade, qualidade e conservação 

dos produtos, observadas sempre as boas práticas higiênico-sanitárias;  

 Planejar, coordenar e supervisionar a aplicação de testes de aceitabilidade junto à 

clientela, sempre que ocorrer no cardápio a introdução de alimento novo ou quaisquer 
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outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação 

dos cardápios praticados frequentemente. Para tanto, devem ser observados parâmetros 

técnicos, científicos e sensoriais reconhecidos, estabelecidos em normativa do Programa. 

O registro se dará no Relatório Anual de Gestão do PNAE, conforme estabelecido pelo 

FNDE;  

 Interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas 

organizações, de forma a conhecer a produção local inserindo esses produtos na 

alimentação escolar;  

 Participar do processo de licitação e da compra direta da agricultura familiar para 

aquisição de gêneros alimentícios, no que se refere à parte técnica (especificações, 

quantitativos, entre outros);  

 Orientar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, armazenamento de 

alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição;  

 Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação de 

Fabricação e Controle para UAN;  

 Elaborar o Plano Anual de Trabalho do PAE, contemplando os procedimentos adotados 

para o desenvolvimento das atribuições;  

 Assessorar o CAE no que diz respeito à execução técnica do PAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


