MUNICÍPIO DE AMPARO
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2014
ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS
Atribuições dos Professores de Educação Básica – Ensino Infantil, Ensino Fundamental 1º ao 5º ano, Educação
de Jovens Adultos:
Ministrar aulas nas áreas específicas, visando a qualidade do ensino; elaborar plano de aula e utilizá-lo no
desenvolvimento das mesmas; contribuir para a elaboração e desenvolvimento da proposta pedagógica da unidade
escolar em que vai atuar; participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de suas funções;
participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares; atuar de maneira a preservar os
princípios e fins da educação; dirigir seu trabalho sempre voltado ao desenvolvimento do aluno; comparecer ao local de
trabalho com assiduidade e pontualidade, desempenhando suas atividades com eficiência, zelo e presteza; manter o
espírito de solidariedade e cooperação com a equipe escolar e a comunidade; respeitar as diversidades, atendendo os
alunos com tolerância e competência, sem preconceitos ou discriminação, comprometendo-se com sua formação e a
eficácia do seu aprendizado; incentivar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando;
comunicar a autoridade imediata, as irregularidades de que tiver conhecimento na sua área de atuação ou autoridades
superiores, no caso de omissão por parte da primeira; zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela reputação da
categoria; considerar a realidade socioeconômica dos alunos, as diretrizes da política educacional na escolha, utilização
dos materiais e procedimentos e na avaliação do processo ensino-aprendizagem;participar do Conselho de Escola e das
demais instituições a ela ligadas; participar das reuniões de trabalho pedagógico coletivo (HTPCs), quando estas fizerem
parte da Jornada de trabalho; elaborar plano de trabalho e preparar materiais para adequação das atividades para
alunos com necessidades especiais; diversificar os materiais pedagógicos utilizados para o trabalho adequado as
necessidades específicas do aluno, inclusive aos que possuem deficiência, a partir dos materiais pedagógicos existentes
na Unidades Escolares; buscar informações sobre a Necessidade Especial (deficiência,síndrome, transtorno) que
acomete o aluno presente na sala de aula em diferentes fontes (internet, médicos, familiares); tratar todos os alunos com
respeito e afetividade, evitando comparações, mensagens humilhantes e alterações no tom de voz; acompanhar, orientar
e estimular os alunos a serem independentes e terem iniciativa em todos os momentos do dia, inclusive na merenda;
realizar registros e anotar informações sobre o desenvolvimento dos alunos em todos os aspectos conforme orientação
da coordenadora pedagógica e SME; planejar e participar das reuniões de pais e reuniões de planejamento; participar do
processo de planejamento, elaboração e realização dos projetos realizados pela escola e indicados pela SME; ter
compromisso com o trabalho a ser realizado e postura ética no exercício de suas atribuições; participar das atividades de
HTPC – Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo.
Quando atuar como tutor: Combinar com o professor titular da sala a preparação de materiais para adequação das
atividades elaboradas por ele e trazê-los para a aula; elaborar e manter atualizado um plano de trabalho para
desenvolver com o aluno com NEE; na ausência do aluno que tem NEE o professor tutor deverá elaborar materiais para
o trabalho específico com o mesmo ou permanecer na sala intervindo junto aos demais alunos sob orientação da
professora titular; diversificar os materiais pedagógicos utilizado para o trabalho adequado as necessidades específicas
do aluno com deficiência a partir dos materiais pedagógicos existentes na Unidades Escolares e demais produzidos pelo
próprio professor tutor; buscar informações sobre a Necessidade Especial (deficiência, síndrome, transtorno) que
acomete o aluno presente a sala de aula em diferentes fontes (internet, médicos, familiares) e oferecê-las à professora
ou a toda comunidade escolar; acompanhar, orientar, auxiliar e responsabilizar-se também por todos os alunos da classe
em todos os momentos do período escolar incluindo o pátio, a educação física ou outros, cuidando para que as mesmas
não se coloquem em situações de risco e ou acidentes que prejudiquem sua integridade física, salvo nos 15 minutos de
descanso devido à carga horária de 30 horas; tratar todos os alunos com respeito e afetividade, evitando comparações,
mensagens humilhantes e alterações no tom de voz; acompanhar, orientar e estimular os alunos a serem independentes
e terem iniciativa em todos os momentos do dia inclusive na merenda; realizar registros e anotar informações sobre o
desenvolvimento do aluno com NEE em todos os aspectos, periodicamente, conforme da coordenadora pedagógica e
SME, em documento específico; planejar e participar das reuniões de pais seguindo o cronograma de data (calendário),
assuntos discutidos em reunião de Planejamento e segundo orientações, discussões com o professor da sala, direção e
coordenação pedagógica; participar do processo de planejamento, elaboração e realização dos projetos realizados pela
escola e indicados pela SME; trabalhar de acordo com a orientação de assessorias especializadas em saúde e da
coordenação do programa de educação inclusiva; manter relacionamento cordial e respeito com alunos, pais e equipe da
unidade escolar; ter compromisso com o trabalho a ser realizado e postura ética no exercício de suas atribuições;
responsabilizar-se pelos cuidados de higiene, locomoção, alimentação e outros, de acordo com as necessidades dos
alunos; participar das atividades de HTPC – Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo; executar qualquer outra atividade
que por sua natureza, esteja inserida no âmbito de suas atribuições.

Atribuições dos Professores de Educação Básica para atuar em Telessala:
Ministrar aulas nas áreas específicas, visando a qualidade do ensino; participar das Horas de Trabalho Pedagógico
Coletivo (HTPCs); manter conduta moral e funcional adequada à dignidade profissional; conhecer, respeitar e cumprir as
leis, inclusive o presente Estatuto; atuar de maneira a preservar os princípios e fins da educação; dirigir seu trabalho
sempre voltado ao desenvolvimento do aluno, respeitando as orientações pedagógicas e ministrando os conteúdos
previstos para as telessalas, considerando o segmento de ensino em que atua; executar as tarefas que lhe atribuídas
por força de suas funções; comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, desempenhando suas
atividades com eficiência, zelo e presteza; manter o espírito de solidariedade e cooperação com a equipe escolar e a
comunidade; respeitar as diversidades, atendendo os alunos jovens e adultos com tolerância e competência, sem
preconceitos ou discriminação, comprometendo-se com sua formação e a eficácia do seu aprendizado; incentivar a
participação dos alunos nas aulas e manter o controle da frequência dos mesmos nas aulas, buscando os problemas de
evasão; comunicar a autoridade imediata, as irregularidade de que tiver conhecimento na sua área de atuação ou
autoridades superiores, no caso de omissão por parte da primeira; zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela
reputação da categoria; considerar a realidade socioeconômica dos alunos e das diretrizes da política educacional na
escolha e utilização dos materiais e procedimentos e na avaliação do processo ensino-aprendizagem; participar do
Processo de Planejamento, execução e avaliação das atividades escolares; participar do Conselho de Escola e das
demais instituições e ela ligada; executar qualquer outra atividade que por sua natureza, esteja inserida no âmbito de
suas atribuições.

Atribuições do Professor de Educação Física:
Ministrar aulas específicas do seu campo de atuação considerando as necessidades e possibilidades de cada turma;
Identificar as necessidades e planejar novas atividades destinadas a diferentes grupos de alunos; planejar, orientar e
coordenar projetos especiais em escolas, acompanhando e avaliando o desenvolvimento e os resultados alcançados;
atender à comunidade, orientando e prestando esclarecimentos sobre as atividades desenvolvidas; participar dos
eventos esportivos e de lazer, na sua área de atuação; preservar os princípios, os ideais e os fins da educação brasileira;
empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno; participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas;
conhecer e respeitar as leis, especialmente as legislações pertinentes à educação; comparecer ao local de trabalho com
assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas com eficiência, zelo e presteza; manter o espírito de solidariedade
e cooperação com a equipe escolar e a comunidade; incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre os
educandos, demais educadores e comunidade em geral; respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e
comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado; assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência
política do educando; participar do Conselho de Escola e de Associação de Pais e Mestres; buscar o seu constante
aperfeiçoamento através de participação de cursos, reuniões, seminários; manter a Secretaria Municipal de Educação
informada do desenvolvimento do processo educacional, expondo suas críticas e sugestões para melhorias; participar do
processo planejamento, execução e avaliação das atividades escolares; elaborar o seu plano de aula, utilizando-os para
o desenvolvimento das mesmas; tratar de maneira igual todos os alunos, pais, funcionários impedindo toda e qualquer
manifestação de preconceito social, racial, religioso e ideológico; tomar parte de todas as atividades inerentes e
correlatas ao processo de ensino e aprendizagem; executar qualquer outra atividade que por sua natureza, esteja
inserida no âmbito de suas atribuições.

