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ANEXO II - DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

1 – PEB I - ATRIBUIÇÕES RESUMIDAS (Para íntegra das atribuições, vide Lei número 4.567, de 21/11/07).

Professor de Educação Básica I - Atua na Educação Infantil (0 a 5 anos) e no Ensino Fundamental nas classes de 1º ao 5º
ano.

2 – PEB II - ATRIBUIÇÕES RESUMIDAS (Para íntegra das atribuições, vide Lei número 4.567, de 21/11/07).

Professor de Educação Básica II - Ministra aulas nas disciplinas específicas do Ensino Fundamental Ciclo II (6º ao 9º ano) e
Ensino médio.
3 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR


Descrição sintética: Compreende as funções que se destinam a executar, sob orientação, atividades auxiliares e de apoio
nas creches e unidades de educação escolar, promovendo atividades recreativas e zelando pela higiene, segurança e saúde
das crianças, ensinando e cuidando de alunos de acordo com a faixa etária; orientando ações diárias nos cuidados de
higiene, alimentação e saúde e estimulando atividades lúdicas em salas de aulas e atividades recreativas nos demais
departamentos da unidade escolar.



Atribuições típicas: Promover, nos horários determinados, a higiene corporal e bucal das crianças, dando banho, trocando
fraldas e roupas, entre outras ações, relacionadas aos serviços de creche e unidades de educação escolar; Auxiliar na
distribuição de merenda, orientando as crianças quanto ao hábito correto de comportar-se durante as refeições; Alimentar as
crianças de acordo com a faixa etária e conforme orientação recebida; Promover atividades recreativas conforme a faixa
etária, a fim de despertar e desenvolver comportamento sadio, social e criativo entre as crianças; Acompanhar e cuidar das
crianças, durante sua permanência nas creches e unidades escolares, proporcionando-lhes um ambiente tranquilo, afetuoso
e seguro, bem como lhes prestando assistência e orientação quanto à higiene, saúde e educação; Observar e cumprir os
horários, normas e recomendações determinadas pela direção; Reunir-se periodicamente com a direção das unidades de
educação e com os profissionais de educação para o planejamento de atividades e discussão de problemas; Zelar pelo
material sob sua responsabilidade, bem como confeccionar materiais destinados à recreação e decoração do local de
trabalho; Executar tarefas de apoio sempre que solicitado pela direção das unidades escolares; Observar a entrada e a saída
das crianças nas creches e unidades escolares nos diferentes turnos, objetivando preservar a ordem e organização escolar;
Participar de cursos de treinamento, de forma a aperfeiçoar seu desempenho profissional; Manter limpo e arrumado o local
de trabalho orientando e/ou executando a limpeza das salas, brinquedos, materiais e utensílios utilizados, arrumando e/ou
orientando a arrumação dos brinquedos e dos móveis; Zelar pela segurança das crianças; Acompanhar crianças com
necessidades especiais, atendendo ao disposto na lei da inclusão; Executar outras atribuições afins.

