
 

 

 

Prefeitura Municipal de Jaciara

Secretaria Municipal 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/ 

*

Art. 01º Readaptação funcional é o reaproveitamento do servidor em outras 
atribuições e responsabilidades compatíveis com a sua condição de saúde, 
sem que haja mudança de cargo, quando há modificações do seu estado físico 
ou psíquico, que acarrete limitações da sua capacidade funcional. Conforme 
abaixo: 

“RJU - Lei nº 8.112 de 11

“Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públ

autarquias e das fundações públicas federais.

Art. 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 

capacidade física ou mental verificada 

§ 1º Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será 

aposentado. 

§ 2° A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a 

habilitação exigida. 

§ 3º A readaptação será efetivada em cargo de atribuições 

habilitação exigida, nível   de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na 

hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições 

como excedente, até a ocorrência de vaga. (Redação dada pela Lei nº 9.527, 

de 10.12.97)” 

Artigo 2º – A readaptação do servidor poderá ser:

I – proposta pela SMECDL

CMS, quando, por meio de inspeção para fins de licença para tratamento de 
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Readaptação funcional é o reaproveitamento do servidor em outras 
ponsabilidades compatíveis com a sua condição de saúde, 

sem que haja mudança de cargo, quando há modificações do seu estado físico 
ou psíquico, que acarrete limitações da sua capacidade funcional. Conforme 

11 de Dezembro de 1990” 

Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais. 

Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 

capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. 

Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será 

A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a 

A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a 

habilitação exigida, nível   de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na 

hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições 

como excedente, até a ocorrência de vaga. (Redação dada pela Lei nº 9.527, 

A readaptação do servidor poderá ser: 

proposta pela SMECDL e após laudo da Comissão Municipal de Saúde 

CMS, quando, por meio de inspeção para fins de licença para tratamento de 

de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 
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dos servidores desta 

Secretaria” 

 

SMECDL = Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 

*CMS = Comissão Municipal de Saúde 

Readaptação funcional é o reaproveitamento do servidor em outras 
ponsabilidades compatíveis com a sua condição de saúde, 

sem que haja mudança de cargo, quando há modificações do seu estado físico 
ou psíquico, que acarrete limitações da sua capacidade funcional. Conforme 

icos civis da União, das 

Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e 

responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 

Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será 

A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a 

afins, respeitada a 

habilitação exigida, nível   de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na 

hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições 

como excedente, até a ocorrência de vaga. (Redação dada pela Lei nº 9.527, 

Comissão Municipal de Saúde – 

CMS, quando, por meio de inspeção para fins de licença para tratamento de 



 

 

 

saúde ou de aposentadoria por invalidez, for 

alteração a que se refere o artigo 1º desta resolução;

II – solicitada pelo próprio servidor, mediante apresentação, na unidade/órgão 

de lotação, de requerimento dirigido ao/a Secretário (a) de Educação, 

acompanhado de relatório 

físico e/ou mental, a que se refere o artigo 1º desta resolução.

Parágrafo único – O superior imediato do servidor deverá encaminhar por 

meio de ofício dirigido ao Secretário Municipal de Educação, a solicita

que trata o inciso II deste artigo.

Art 3º Quanto às Atribuições

readaptação para o cargo

I –Descrição das atribuições do cargo de professor

Para os efeitos desta Lei entende

conjunto de professores que exercem atividades de docência ou suporte 

pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de coordenação, 

assessoramento pedagógico, direção escolar, 

Infantil e apoio técnico e apoio administrativo educacional, que desempenham 

atividades nas unidades escolares e ou creches e na Administração Central do 

Sistema Público Municipal de Educação Básica. Lei Ordinária 1211/2009.

O Professor é o membro do Magistério que exerce atividade docente, 

oportunizando a educação do aluno, cujas atribuições do cargo encontram

elencadas no capítulo II, art.3º, 7º e a organização da jornada de trabalho nos 

termos do cap. IV, artigo 39 da 

2009, as incumbências determinadas no artigo 13 da Lei nº 9.394/96 

II – Atribuições do Cargo de Professor

São atribuições específicas do Profissional da Educação 

docência:  

I - participar da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do 

Sistema Público de Educação Básica; 

saúde ou de aposentadoria por invalidez, for comprovada a ocorrência da 

alteração a que se refere o artigo 1º desta resolução; 

solicitada pelo próprio servidor, mediante apresentação, na unidade/órgão 

de lotação, de requerimento dirigido ao/a Secretário (a) de Educação, 

acompanhado de relatório médico que comprove a modificação de seu estado 

físico e/ou mental, a que se refere o artigo 1º desta resolução. 

O superior imediato do servidor deverá encaminhar por 

meio de ofício dirigido ao Secretário Municipal de Educação, a solicita

que trata o inciso II deste artigo. 

Quanto às Atribuições, Atividades Obrigatórias, Deveres

cargo de Professor: 

Descrição das atribuições do cargo de professor: 

Para os efeitos desta Lei entende-se por Profissionais da Educação Básica o 

conjunto de professores que exercem atividades de docência ou suporte 

pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de coordenação, 

assessoramento pedagógico, direção escolar, articulação, auxílio à Educação 

Infantil e apoio técnico e apoio administrativo educacional, que desempenham 

atividades nas unidades escolares e ou creches e na Administração Central do 

Sistema Público Municipal de Educação Básica. Lei Ordinária 1211/2009.

O Professor é o membro do Magistério que exerce atividade docente, 

oportunizando a educação do aluno, cujas atribuições do cargo encontram

tulo II, art.3º, 7º e a organização da jornada de trabalho nos 

termos do cap. IV, artigo 39 da Lei Ordinária nº 1211 de 10 de dezembro de 

2009, as incumbências determinadas no artigo 13 da Lei nº 9.394/96 

tribuições do Cargo de Professor:  

São atribuições específicas do Profissional da Educação na atividade de 

mulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do 

Sistema Público de Educação Básica;  

comprovada a ocorrência da 

solicitada pelo próprio servidor, mediante apresentação, na unidade/órgão 

de lotação, de requerimento dirigido ao/a Secretário (a) de Educação, 

médico que comprove a modificação de seu estado 

O superior imediato do servidor deverá encaminhar por 

meio de ofício dirigido ao Secretário Municipal de Educação, a solicitação de 

, Atividades Obrigatórias, Deveres e Formas de 

se por Profissionais da Educação Básica o 

conjunto de professores que exercem atividades de docência ou suporte 

pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de coordenação, 

articulação, auxílio à Educação 

Infantil e apoio técnico e apoio administrativo educacional, que desempenham 

atividades nas unidades escolares e ou creches e na Administração Central do 

Sistema Público Municipal de Educação Básica. Lei Ordinária 1211/2009.  

O Professor é o membro do Magistério que exerce atividade docente, 

oportunizando a educação do aluno, cujas atribuições do cargo encontram-se 

tulo II, art.3º, 7º e a organização da jornada de trabalho nos 

Lei Ordinária nº 1211 de 10 de dezembro de 

2009, as incumbências determinadas no artigo 13 da Lei nº 9.394/96  

na atividade de 

mulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do 



 

 

 

II - elaborar planos, programas e projetos educacionais no âmbito específico de 

sua atuação;  

III - participar da elaboração do Plano Político

IV - desenvolver a regência efetiva; 

V - controlar e avaliar o rendimento escolar, de forma parcial semestralmente, e 

relatório anual no final da etapa; 

VI - executar tarefa de recuperação de alunos; 

VII - participar de reunião de trabalho; 

VIII - elaborar procedimentos objetivando o encaminhamento dos alunos para o 

assessoramento pedagógico na unidade escolar 

IX - desenvolver pesquisa educacional; e, 

X - participar de ações administrativas e das interações educativas com a 

comunidade.  

III - Compete ao Profissional da Educação Básica, na atividade de direção 

de Unidade Escolar e Creches, exercer as seguintes atribuições: 

I - representar a escola, responsabilizando

II - coordenar, em consonância com Conselho Deliberativo da Comu

Escolar, a elaboração, a execução e a avaliação do Projeto Político

Pedagógico e do Plano de Desenvolvimento Estratégico da Escola, 

observando-se as políticas públicas da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura outros processos de planejamento; 

III - coordenar a implementação do Projeto Político

assegurando a unidade e o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 

IV - manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando, em conjunto 

com todos os segmentos da com

V - dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emitidas 

pelos órgãos do sistema de ensino;

elaborar planos, programas e projetos educacionais no âmbito específico de 

participar da elaboração do Plano Político-Pedagógico;  

desenvolver a regência efetiva;  

controlar e avaliar o rendimento escolar, de forma parcial semestralmente, e 

relatório anual no final da etapa;  

executar tarefa de recuperação de alunos;  

participar de reunião de trabalho;  

procedimentos objetivando o encaminhamento dos alunos para o 

assessoramento pedagógico na unidade escolar  

desenvolver pesquisa educacional; e,  

participar de ações administrativas e das interações educativas com a 

ofissional da Educação Básica, na atividade de direção 

de Unidade Escolar e Creches, exercer as seguintes atribuições: 

representar a escola, responsabilizando-se pelo seu funcionamento; 

coordenar, em consonância com Conselho Deliberativo da Comu

Escolar, a elaboração, a execução e a avaliação do Projeto Político

Pedagógico e do Plano de Desenvolvimento Estratégico da Escola, 

se as políticas públicas da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura outros processos de planejamento;  

coordenar a implementação do Projeto Político-Pedagógico da Escola, 

assegurando a unidade e o cumprimento do currículo e do calendário escolar; 

manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando, em conjunto 

com todos os segmentos da comunidade escolar, pela sua conservação; 

dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emitidas 

pelos órgãos do sistema de ensino; 

elaborar planos, programas e projetos educacionais no âmbito específico de 

controlar e avaliar o rendimento escolar, de forma parcial semestralmente, e 

procedimentos objetivando o encaminhamento dos alunos para o 

participar de ações administrativas e das interações educativas com a 

ofissional da Educação Básica, na atividade de direção 

de Unidade Escolar e Creches, exercer as seguintes atribuições:  

se pelo seu funcionamento;  

coordenar, em consonância com Conselho Deliberativo da Comunidade 

Escolar, a elaboração, a execução e a avaliação do Projeto Político-

Pedagógico e do Plano de Desenvolvimento Estratégico da Escola, 

se as políticas públicas da Secretaria Municipal de Educação e 

Pedagógico da Escola, 

assegurando a unidade e o cumprimento do currículo e do calendário escolar;  

manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando, em conjunto 

unidade escolar, pela sua conservação;  

dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emitidas 



 

 

 

 VI - submeter ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar para exame e 

parecer, no prazo regulamentado

financeiros repassados à unidade escolar; 

VII - divulgar regularmente, para a comunidade escolar, a movimentação 

financeira da escola; VIII 

pedagógicas, técnicas, administr

IX - apresentar anualmente à Secretaria Municipal de Educação e Cultura à 

Comunidade Escolar a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no 

Plano de Desenvolvimento da Escola, a avaliação interna desta e as propostas 

que visem à melhoria da qualidad

estabelecidas;  

X - cumprir e fazer cumprir a legislação vigente. 

IV -  Compete ao Profissional da Educação Básica na atividade de 

coordenação pedagógica exercer as seguintes atribuições: 

I - investigar o processo de co

educando;  

II - criar estratégias de atendimento educacional complementar e integrada às 

atividades desenvolvidas na turma; 

III - proporcionar diferentes vivências visando ao resgate da autoestima, à 

integração no ambiente escolar e à construção dos conhecimentos onde os 

alunos apresentarem dificuldades; 

IV - participar das reuniões pedagógicas, planejando, junto com os demais

professores, as intervenções necessárias a cada grupo de alunos, bem como 

as reuniões de pais e conselho de classe; 

V - coordenar o planejamento e a execução das horas pedagógicas da Unidade 

Escolar;  

VI - articular a elaboração participativa do Projeto 

VII - coordenar, acompanhar e avaliar o projeto pedagógico na Unidade 

Escolar. VIII - acompanhar o processo de implantação das diretrizes da 

submeter ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar para exame e 

parecer, no prazo regulamentado, a prestação de contas dos recursos 

financeiros repassados à unidade escolar;  

divulgar regularmente, para a comunidade escolar, a movimentação 

financeira da escola; VIII - coordenar o processo de avaliação das ações 

pedagógicas, técnicas, administrativas e financeiras desenvolvidas na escola; 

apresentar anualmente à Secretaria Municipal de Educação e Cultura à 

Comunidade Escolar a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no 

Plano de Desenvolvimento da Escola, a avaliação interna desta e as propostas 

que visem à melhoria da qualidade do ensino e ao alcance das metas 

cumprir e fazer cumprir a legislação vigente.  

Compete ao Profissional da Educação Básica na atividade de 

coordenação pedagógica exercer as seguintes atribuições:  

investigar o processo de construção de conhecimento e desenvolvimento do 

criar estratégias de atendimento educacional complementar e integrada às 

atividades desenvolvidas na turma;  

proporcionar diferentes vivências visando ao resgate da autoestima, à 

integração no ambiente escolar e à construção dos conhecimentos onde os 

alunos apresentarem dificuldades;  

participar das reuniões pedagógicas, planejando, junto com os demais

professores, as intervenções necessárias a cada grupo de alunos, bem como 

as reuniões de pais e conselho de classe;  

coordenar o planejamento e a execução das horas pedagógicas da Unidade 

articular a elaboração participativa do Projeto Pedagógico da Escola; 

coordenar, acompanhar e avaliar o projeto pedagógico na Unidade 

acompanhar o processo de implantação das diretrizes da 

submeter ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar para exame e 

, a prestação de contas dos recursos 

divulgar regularmente, para a comunidade escolar, a movimentação 

coordenar o processo de avaliação das ações 

ativas e financeiras desenvolvidas na escola;  

apresentar anualmente à Secretaria Municipal de Educação e Cultura à 

Comunidade Escolar a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no 

Plano de Desenvolvimento da Escola, a avaliação interna desta e as propostas 

e do ensino e ao alcance das metas 

Compete ao Profissional da Educação Básica na atividade de 

 

nstrução de conhecimento e desenvolvimento do 

criar estratégias de atendimento educacional complementar e integrada às 

proporcionar diferentes vivências visando ao resgate da autoestima, à 

integração no ambiente escolar e à construção dos conhecimentos onde os 

participar das reuniões pedagógicas, planejando, junto com os demais 

professores, as intervenções necessárias a cada grupo de alunos, bem como 

coordenar o planejamento e a execução das horas pedagógicas da Unidade 

Pedagógico da Escola;  

coordenar, acompanhar e avaliar o projeto pedagógico na Unidade 

acompanhar o processo de implantação das diretrizes da 



 

 

 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura relativa à avaliação da 

aprendizagem e ao currícu

alunos quando solicitado e ou necessário; 

IX - coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos alunos, 

visando à correção e intervenção no Planejamento Pedagógico; 

X - desenvolver e coorden

atividade, viabilizando a atualização pedagógica em serviço; 

XI - coordenar e acompanhar as atividades nos horários de hora

unidade escolar; XII - analisar e avaliar junto aos professores as causas d

evasão e repetência de alunos, propondo ações para superação; 

XIII - propor e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento dos 

professores e técnicos, visando à melhoria de desempenho profissional; 

XIV - propor e incentivar a realização de palestras

grupos de alunos e professores sobre temas relevantes para a formação 

integral e desenvolvimento da cidadania; 

XV - propor, em articulação com a direção da escola, a implantação e 

implementação de medidas e ações que contribuam

da qualidade de ensino e o sucesso escolar dos alunos;

V – Atividades obrigatórias dentro do regime de trabalho

A Lei 1211/2009, Art. 40 Rege que a distribuição da jornada de trabalho do 

Profissional da Educação Básica é de resp

administrativo e deve estar articulada ao Plano de Desenvolvimento 

Estratégico, em se tratando de unidade escolar, com a anuência do Secretário 

Municipal, responsável pela gestão da Educação. 

Quanto ao docente o Art. 41,

correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua 

jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático

pedagógico.  

Secretaria Municipal de Educação e Cultura relativa à avaliação da 

aprendizagem e ao currículo, orientando e intervindo junto aos professores e 

alunos quando solicitado e ou necessário;  

coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos alunos, 

visando à correção e intervenção no Planejamento Pedagógico;  

desenvolver e coordenar sessões de estudos nos horários de hora

atividade, viabilizando a atualização pedagógica em serviço;  

coordenar e acompanhar as atividades nos horários de hora

analisar e avaliar junto aos professores as causas d

evasão e repetência de alunos, propondo ações para superação; 

propor e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento dos 

professores e técnicos, visando à melhoria de desempenho profissional; 

propor e incentivar a realização de palestras, encontros e similares com 

grupos de alunos e professores sobre temas relevantes para a formação 

integral e desenvolvimento da cidadania;  

propor, em articulação com a direção da escola, a implantação e 

implementação de medidas e ações que contribuam para promover a melhoria 

da qualidade de ensino e o sucesso escolar dos alunos; 

Atividades obrigatórias dentro do regime de trabalho:  

A Lei 1211/2009, Art. 40 Rege que a distribuição da jornada de trabalho do 

Profissional da Educação Básica é de responsabilidade da unidade escolar ou 

administrativo e deve estar articulada ao Plano de Desenvolvimento 

Estratégico, em se tratando de unidade escolar, com a anuência do Secretário 

Municipal, responsável pela gestão da Educação.  

Quanto ao docente o Art. 41, da referida Lei, assegura a todos os professores o 

correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua 

jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático

Secretaria Municipal de Educação e Cultura relativa à avaliação da 

lo, orientando e intervindo junto aos professores e 

coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos alunos, 

 

ar sessões de estudos nos horários de hora-

coordenar e acompanhar as atividades nos horários de hora-atividade na 

analisar e avaliar junto aos professores as causas da 

evasão e repetência de alunos, propondo ações para superação;  

propor e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento dos 

professores e técnicos, visando à melhoria de desempenho profissional;  

, encontros e similares com 

grupos de alunos e professores sobre temas relevantes para a formação 

propor, em articulação com a direção da escola, a implantação e 

para promover a melhoria 

A Lei 1211/2009, Art. 40 Rege que a distribuição da jornada de trabalho do 

onsabilidade da unidade escolar ou 

administrativo e deve estar articulada ao Plano de Desenvolvimento 

Estratégico, em se tratando de unidade escolar, com a anuência do Secretário 

da referida Lei, assegura a todos os professores o 

correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua 

jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático-



 

 

 

Parágrafo único. As demais condições e normas 

das horas-pedagógicas serão definidas em regulamentação específica por 

comissão paritária entre a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o 

Sindicato Representante da categoria.

VI -  Incumbência dos professores

a) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino;  

b) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino;

c) Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

d) Estabelecer estratégias de recuperação p

rendimento; 

e) Ministrar os dias letivos e horas

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional;

f) Colaborar com as atividades de articulaçã

comunidade. 

VII -  Síntese dos deveres

a) Orientar a aprendizagem do aluno; 

b) Participar no processo de planejamento das atividades da escola; 

c) Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino. 

d) Deveres e responsabilidades elencados no art. 120, da Lei 6.672/74.

VIII -  Rol de atividades do cargo de professor de educação básica:

a) Participar da elaboração da Proposta Pedagógica de sua unidade escolar;

b) Ministrar aula de acordo com o Projeto Pedagógico da

As demais condições e normas de implantação e avaliação 

pedagógicas serão definidas em regulamentação específica por 

comissão paritária entre a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o 

Sindicato Representante da categoria. 

Incumbência dos professores:  

par da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

b) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

c) Zelar pela aprendizagem dos alunos;  

d) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

e) Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

f) Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

Síntese dos deveres:  

a) Orientar a aprendizagem do aluno;  

b) Participar no processo de planejamento das atividades da escola; 

c) Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino.  

responsabilidades elencados no art. 120, da Lei 6.672/74.

Rol de atividades do cargo de professor de educação básica:

Participar da elaboração da Proposta Pedagógica de sua unidade escolar;

Ministrar aula de acordo com o Projeto Pedagógico da unidade escolar;

de implantação e avaliação 

pedagógicas serão definidas em regulamentação específica por 

comissão paritária entre a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o 

par da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

b) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

ara os alunos de menor 

aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

o da escola com as famílias e a 

b) Participar no processo de planejamento das atividades da escola;  

responsabilidades elencados no art. 120, da Lei 6.672/74. 

Rol de atividades do cargo de professor de educação básica: 

Participar da elaboração da Proposta Pedagógica de sua unidade escolar; 

unidade escolar; 



 

 

 

c) Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando 

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

pedagógica; 

d) Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos 

de aula; 

e) 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;

f) Elaborar e aplicar testes, provas e outros 

para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos 

adotados; 

g) Avaliar os educandos em seu desenvolvimento global;

h) Estabelecer estratégias de intervenção no processo de aprendizagem dos 

educandos que apresentam dificuldades, implementando estratégias mais 

adequadas; 

i) Encaminhar diário de classe contendo frequência, descrição das atividades, 

conteúdos desenvolvidos, conceitos ou fichas de avaliação do aluno ao Diretor 

de Escola ou Professor Coordena

está lecionando; 

j) Colaborar e participar na organização das atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade;

k) Participar de reuniões com pais e com outros profissionais de ensino;

l) Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, 

quando solicitado; 

m) Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à 

avaliação do processo ensino

n) Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de ap

reciclagem dos métodos aplicados junto aos alunos da rede estadual de 

ensino; 

Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando 

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

Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos 

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 

Avaliar os educandos em seu desenvolvimento global; 

Estabelecer estratégias de intervenção no processo de aprendizagem dos 

e apresentam dificuldades, implementando estratégias mais 

Encaminhar diário de classe contendo frequência, descrição das atividades, 

conteúdos desenvolvidos, conceitos ou fichas de avaliação do aluno ao Diretor 

de Escola ou Professor Coordenador Pedagógico da unidade escolar em que 

Colaborar e participar 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;

r de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, 

Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à 

avaliação do processo ensino-aprendizagem; 

Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou 

reciclagem dos métodos aplicados junto aos alunos da rede estadual de 

Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando 

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

Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos 

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 

instrumentos usuais de avaliação 

para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos 

Estabelecer estratégias de intervenção no processo de aprendizagem dos 

e apresentam dificuldades, implementando estratégias mais 

Encaminhar diário de classe contendo frequência, descrição das atividades, 

conteúdos desenvolvidos, conceitos ou fichas de avaliação do aluno ao Diretor 

dor Pedagógico da unidade escolar em que 

Colaborar e participar na organização das atividades de articulação da escola 

Participar de reuniões com pais e com outros profissionais de ensino; 

r de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, 

Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à 

rendizagem ou 

reciclagem dos métodos aplicados junto aos alunos da rede estadual de 



 

 

 

o) Participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade do 

exercício da cidadania, ética, bem como frequência escolar das crianças;

p) Realizar pesquisas na área da educação;

q) Cumprir todas as tarefas que a Unidade Escolar defina como indispensável 

para que a mesma atinja seus fins educacionais, ou como relevantes para o 

processo de ensino-aprendizagem; solicitar a presença de outro profissiona

sempre que houver necessidade de ausentar

da turma para que os alunos não fiquem sozinhos;

r) Executar outras atribuições afins.

Art. 4º- Das atribuições dos cargos

apoio administrativo educacional

Baseando-se na Lei Ordinária nº 1211/2009, são atividades específicas do 

Técnico Administrativo Educacional, do servidor de Apoio Administrativo 

Educacional e do Auxiliar de Desenvolvimento Infantil,

órgão central da instituição de Educação Básica; a administração escolar; o 

desenvolvimento de tarefas relacionadas aos multimeios didáticos, a nutrição 

escolar e manutenção de infraestrutura e transporte, obedecendo à seguinte 

descrição:  

I - Técnico Administrativo Educacional: 

a) responsabilizar-se pelo planejamento, organização, coordenação, controle e 

avaliação de todas as atividades pertinentes à secretaria escolar e sua 

execução; 

b) participar da elaboração do Pla

c) participar da programação das atividades da secretaria, mantendo

articulada com as demais programações da escola; 

d) orientar e controlar as atividades de registro e escrituração de livros, 

assegurando o cumprimento de normas e prazos relativos ao processamento 

de dados determinados pelos órgãos competentes; 

Participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade do 

exercício da cidadania, ética, bem como frequência escolar das crianças;

pesquisas na área da educação; 

Cumprir todas as tarefas que a Unidade Escolar defina como indispensável 

para que a mesma atinja seus fins educacionais, ou como relevantes para o 

aprendizagem; solicitar a presença de outro profissiona

sempre que houver necessidade de ausentar-se da sala ou de distanciamento 

da turma para que os alunos não fiquem sozinhos; 

Executar outras atribuições afins. 

Das atribuições dos cargos de técnico administrativo educacional, 

ivo educacional, e auxiliar de desenvolvimento infantil

se na Lei Ordinária nº 1211/2009, são atividades específicas do 

Técnico Administrativo Educacional, do servidor de Apoio Administrativo 

Educacional e do Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, o assessoramento ao 

órgão central da instituição de Educação Básica; a administração escolar; o 

desenvolvimento de tarefas relacionadas aos multimeios didáticos, a nutrição 

escolar e manutenção de infraestrutura e transporte, obedecendo à seguinte 

Técnico Administrativo Educacional:  

se pelo planejamento, organização, coordenação, controle e 

avaliação de todas as atividades pertinentes à secretaria escolar e sua 

b) participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento Escolar; 

c) participar da programação das atividades da secretaria, mantendo

articulada com as demais programações da escola;  

d) orientar e controlar as atividades de registro e escrituração de livros, 

assegurando o cumprimento de normas e prazos relativos ao processamento 

de dados determinados pelos órgãos competentes;  

Participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade do 

exercício da cidadania, ética, bem como frequência escolar das crianças; 

Cumprir todas as tarefas que a Unidade Escolar defina como indispensável 

para que a mesma atinja seus fins educacionais, ou como relevantes para o 

aprendizagem; solicitar a presença de outro profissional, 

se da sala ou de distanciamento 

de técnico administrativo educacional, 

e auxiliar de desenvolvimento infantil: 

se na Lei Ordinária nº 1211/2009, são atividades específicas do 

Técnico Administrativo Educacional, do servidor de Apoio Administrativo 

o assessoramento ao 

órgão central da instituição de Educação Básica; a administração escolar; o 

desenvolvimento de tarefas relacionadas aos multimeios didáticos, a nutrição 

escolar e manutenção de infraestrutura e transporte, obedecendo à seguinte 

se pelo planejamento, organização, coordenação, controle e 

avaliação de todas as atividades pertinentes à secretaria escolar e sua 

mento Escolar;  

c) participar da programação das atividades da secretaria, mantendo-a 

d) orientar e controlar as atividades de registro e escrituração de livros, 

assegurando o cumprimento de normas e prazos relativos ao processamento 



 

 

 

e) verificar a regularidade da documentação referente à mat

transferência de alunos, encaminhando os casos especiais à deliberação do 

diretor; 

 f) providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos competentes de 

dados e informações educacionais; 

g) preparar a escala de férias e gozo de li

submetendo à deliberação do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar; 

h) elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções 

relativas às atividades;  

i) elaborar atas, boletins, relatórios das ativi

elaboração do relatório anual da escola; 

j) cumprir e fazer cumprir as determinações do diretor, do Conselho 

Deliberativo da Comunidade Escolar e dos órgãos competentes; 

k) facilitar e prestar todas as solicitações aos 

Municipal de Educação e Cultura e do Conselho Municipal de Educação sobre 

o exame de livros, escrituração e documentação relativa à vida escolar dos 

alunos e vida funcional dos servidores, fornecendo

que necessitarem para seus relatórios nos prazos devidos; 

l) redigir as correspondências oficiais da escola, responsabilizando

protocolo de documentos e arquivamento de papéis diversos; 

m) dialogar com o diretor sobre assunto que diga respeito à mel

andamento de seu serviço; 

n) não permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço da secretaria; 

o) tomar as providências necessárias para manter a atualização dos serviços 

pertinentes ao estabelecimento, inclusive serviços de planejamento, o

e finanças da escola;  

p) responsabilizar-se pelo almoxarifado e pela guarda e controle dos materiais 

e equipamentos utilizados na prática de esportes escolares e outros; 

e) verificar a regularidade da documentação referente à matrícula, adaptação e 

transferência de alunos, encaminhando os casos especiais à deliberação do 

f) providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos competentes de 

dados e informações educacionais;  

g) preparar a escala de férias e gozo de licença dos servidores da escola 

submetendo à deliberação do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar; 

h) elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções 

 

i) elaborar atas, boletins, relatórios das atividades da secretaria e colaborar na 

elaboração do relatório anual da escola;  

j) cumprir e fazer cumprir as determinações do diretor, do Conselho 

Deliberativo da Comunidade Escolar e dos órgãos competentes; 

k) facilitar e prestar todas as solicitações aos representantes da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura e do Conselho Municipal de Educação sobre 

o exame de livros, escrituração e documentação relativa à vida escolar dos 

alunos e vida funcional dos servidores, fornecendo-lhes todos os elementos 

necessitarem para seus relatórios nos prazos devidos;  

l) redigir as correspondências oficiais da escola, responsabilizando

protocolo de documentos e arquivamento de papéis diversos;  

m) dialogar com o diretor sobre assunto que diga respeito à mel

andamento de seu serviço;  

n) não permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço da secretaria; 

o) tomar as providências necessárias para manter a atualização dos serviços 

pertinentes ao estabelecimento, inclusive serviços de planejamento, o

se pelo almoxarifado e pela guarda e controle dos materiais 

e equipamentos utilizados na prática de esportes escolares e outros; 

rícula, adaptação e 

transferência de alunos, encaminhando os casos especiais à deliberação do 

f) providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos competentes de 

cença dos servidores da escola 

submetendo à deliberação do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;  

h) elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções 

dades da secretaria e colaborar na 

j) cumprir e fazer cumprir as determinações do diretor, do Conselho 

Deliberativo da Comunidade Escolar e dos órgãos competentes;  

representantes da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura e do Conselho Municipal de Educação sobre 

o exame de livros, escrituração e documentação relativa à vida escolar dos 

lhes todos os elementos 

l) redigir as correspondências oficiais da escola, responsabilizando-se pelo 

m) dialogar com o diretor sobre assunto que diga respeito à melhoria do 

n) não permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço da secretaria;  

o) tomar as providências necessárias para manter a atualização dos serviços 

pertinentes ao estabelecimento, inclusive serviços de planejamento, orçamento 

se pelo almoxarifado e pela guarda e controle dos materiais 

e equipamentos utilizados na prática de esportes escolares e outros;  



 

 

 

q) tabular os dados dos rendimentos escolares, e realizar estatísticas em 

conformidade ao processo de recuperação e no final de cada ano letivo; 

r) organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: 

mimeógrafo, videocassete, 

s) televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retro 

projetor;  

s) operacionalizar outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na 

orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e 

salas de ciências. 

II - Apoio Administrativo Educacional:

Perfil para serviços de 

alimentos que compõem a merenda, manter a limpeza e a organização do 

local, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório e à cozinha, 

manter a higiene, a organização e o controle dos insumos uti

preparação da merenda e das demais refeições; 

Perfil para serviços de manutenção

principais de limpeza e higienização das unidades escolares, de execução de 

pequenos reparos elétricos, hidráulicos, sanitários e

da limpeza das áreas externas incluindo serviços de jardinagem das escolas;

Perfil para serviços de transporte

pertencentes à Secretaria Municipal de Educação e Cultura de acordo com as 

disposições contidas no Código de Trânsito Brasileiro, de manter os veículos 

sob sua responsabilidade em condições adequadas de uso e, de detectar, 

registrar e relatar ao superior hierárquico todos os eventos mecânicos, elétricos 

e de funilaria anormais que ocor

segurança dos passageiros e à manutenção do seu instrumento de trabalho;

Perfil para serviços de vigilância

áreas internas e externas das unidades escolares e órgão centr

comunicar ao diretor da unidade escolar todas as situações de risco à 

integridade física das pessoas e do patrimônio público;

q) tabular os dados dos rendimentos escolares, e realizar estatísticas em 

onformidade ao processo de recuperação e no final de cada ano letivo; 

r) organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: 

mimeógrafo, videocassete,  

s) televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retro 

s) operacionalizar outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na 

orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e 

Apoio Administrativo Educacional: 

erfil para serviços de nutrição escolar, com atividades de preparar os 

alimentos que compõem a merenda, manter a limpeza e a organização do 

local, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório e à cozinha, 

manter a higiene, a organização e o controle dos insumos uti

preparação da merenda e das demais refeições;  

erfil para serviços de manutenção de infraestrutura, com atividades 

principais de limpeza e higienização das unidades escolares, de execução de 

pequenos reparos elétricos, hidráulicos, sanitários e de alvenaria, de execução 

da limpeza das áreas externas incluindo serviços de jardinagem das escolas;

erfil para serviços de transporte, com atividades de conduzir veículos 

pertencentes à Secretaria Municipal de Educação e Cultura de acordo com as 

ições contidas no Código de Trânsito Brasileiro, de manter os veículos 

sob sua responsabilidade em condições adequadas de uso e, de detectar, 

registrar e relatar ao superior hierárquico todos os eventos mecânicos, elétricos 

e de funilaria anormais que ocorram com o veículo durante o uso, visando à 

segurança dos passageiros e à manutenção do seu instrumento de trabalho;

erfil para serviços de vigilância, com atribuições de fazer a vigilância das 

áreas internas e externas das unidades escolares e órgão centr

comunicar ao diretor da unidade escolar todas as situações de risco à 

integridade física das pessoas e do patrimônio público; 

q) tabular os dados dos rendimentos escolares, e realizar estatísticas em 

onformidade ao processo de recuperação e no final de cada ano letivo;  

r) organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: 

s) televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retro 

s) operacionalizar outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na 

orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e 

, com atividades de preparar os 

alimentos que compõem a merenda, manter a limpeza e a organização do 

local, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório e à cozinha, 

manter a higiene, a organização e o controle dos insumos utilizados na 

de infraestrutura, com atividades 

principais de limpeza e higienização das unidades escolares, de execução de 

de alvenaria, de execução 

da limpeza das áreas externas incluindo serviços de jardinagem das escolas; 

, com atividades de conduzir veículos 

pertencentes à Secretaria Municipal de Educação e Cultura de acordo com as 

ições contidas no Código de Trânsito Brasileiro, de manter os veículos 

sob sua responsabilidade em condições adequadas de uso e, de detectar, 

registrar e relatar ao superior hierárquico todos os eventos mecânicos, elétricos 

ram com o veículo durante o uso, visando à 

segurança dos passageiros e à manutenção do seu instrumento de trabalho; 

, com atribuições de fazer a vigilância das 

áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, de 

comunicar ao diretor da unidade escolar todas as situações de risco à 



 

 

 

Perfil para serviços de segurança

profissionais da educação de possíveis situaçõ

unidades escolares; de controlar a entrada e saída de pessoas junto às 

unidades escolares; de detectar, registrar e relatar à direção da unidade 

escolar e/ou à chefia imediata, possível situações de riscos à integridade física 

das pessoas e à integridades dos bens públicos sob sua responsabilidade. 

III - Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

a) auxiliar os professores em sala; 

b) acompanhar os alunos nas suas atividades; 

c) participar da elaboração dos projetos e propostas educac

d) utilizar recursos e metodologias disponíveis para atingir os objetivos 

educacionais;  

e) acompanhar e orientar na alimentação das crianças e zelar pela sua 

qualidade; 

f) executar atividades de orientação infantil; 

g) executar atividades diárias de recreação com as crianças e trabalhos 

educacionais de artes;  

h) orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal; 

i) vigiar e manter boa convivência das crianças sob sua responsabilidade; 

j) acompanhar as crianças em passeios, visitas e festividades; 

k) auxiliar a criança a desenvolver a coordenação motora levando

independência para realizar tarefas simples de acordo com a faixa etária; 

l) comunicar a seus pares as ocorrências do dia, qualqu

dificuldades ocorridas;  

m) incentivar a autonomia das crianças; 

n) ensinar a criança a conviver com as outras e com o ambiente; 

erfil para serviços de segurança, com atividades de prevenir os alunos e os 

profissionais da educação de possíveis situações perigosas dentro das 

unidades escolares; de controlar a entrada e saída de pessoas junto às 

unidades escolares; de detectar, registrar e relatar à direção da unidade 

escolar e/ou à chefia imediata, possível situações de riscos à integridade física 

essoas e à integridades dos bens públicos sob sua responsabilidade. 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil:  

a) auxiliar os professores em sala;  

b) acompanhar os alunos nas suas atividades;  

c) participar da elaboração dos projetos e propostas educacionais; 

d) utilizar recursos e metodologias disponíveis para atingir os objetivos 

e) acompanhar e orientar na alimentação das crianças e zelar pela sua 

f) executar atividades de orientação infantil;  

g) executar atividades diárias de recreação com as crianças e trabalhos 

h) orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal; 

i) vigiar e manter boa convivência das crianças sob sua responsabilidade; 

as crianças em passeios, visitas e festividades;  

k) auxiliar a criança a desenvolver a coordenação motora levando

independência para realizar tarefas simples de acordo com a faixa etária; 

l) comunicar a seus pares as ocorrências do dia, qualquer incidente ou 

m) incentivar a autonomia das crianças;  

n) ensinar a criança a conviver com as outras e com o ambiente; 

, com atividades de prevenir os alunos e os 

es perigosas dentro das 

unidades escolares; de controlar a entrada e saída de pessoas junto às 

unidades escolares; de detectar, registrar e relatar à direção da unidade 

escolar e/ou à chefia imediata, possível situações de riscos à integridade física 

essoas e à integridades dos bens públicos sob sua responsabilidade.  

ionais;  

d) utilizar recursos e metodologias disponíveis para atingir os objetivos 

e) acompanhar e orientar na alimentação das crianças e zelar pela sua 

g) executar atividades diárias de recreação com as crianças e trabalhos 

h) orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal;  

i) vigiar e manter boa convivência das crianças sob sua responsabilidade;  

k) auxiliar a criança a desenvolver a coordenação motora levando-a até sua 

independência para realizar tarefas simples de acordo com a faixa etária;  

er incidente ou 

n) ensinar a criança a conviver com as outras e com o ambiente;  



 

 

 

o) auxiliar no desenvolvimento de sua curiosidade, imaginação e capacidade 

de expressão;  

p) cuidar do desenvolvimento emocional das crianças e executar tarefas afins.

Art. 5º-Do procedimento nas funções p

Educacional; Apoio Administrativo Educacional e Auxiliar De 

Desenvolvimento Infantil que

a) Técnico Administrativo E

Independente de aviso prévio e diante de ordem da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura Desporto e Lazer, 

Educacional ser remanejado temporária ou definitivamente, observada a sua 

limitação na capacidade laboral, para 

seguintes áreas:  

- Retirando-se as funções que a Comissão Municipal de Saúde através de 

laudo não permitir em razão da limitação do servidor, o Servidor será 

remanejado conforme determinação da S

respeitando-se o que prevê as legislação atual sobre o tema.  

b) Apoio Administrativo E

Independente de aviso prévio e diante de ordem da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura Desporto e Lazer

Educacional ser remanejado temporária ou definitivamente, observada a sua 

limitação na capacidade laboral

seguintes áreas:  

-  Retirando-se as funções que a Comissão Municipal de Saúde através de 

laudo não permitir em razão da limitação do servidor, o Servidor será 

remanejado conforme determinação 

respeitando-se o que prevê as legislação atual

c) Auxiliar De Desenvolvimento I

Independente de aviso prévio e diante de ordem da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura Desporto e Lazer

Infantil ser remanejado temporária ou definitivamente, 

o) auxiliar no desenvolvimento de sua curiosidade, imaginação e capacidade 

olvimento emocional das crianças e executar tarefas afins.

Do procedimento nas funções para Técnico Administrativo 

Educacional; Apoio Administrativo Educacional e Auxiliar De 

Desenvolvimento Infantil que estiveremem Readaptação: 

Administrativo Educacional 

Independente de aviso prévio e diante de ordem da Secretaria Municipal de 

cação, Cultura Desporto e Lazer, poderá o Técnico Administrativo 

Educacional ser remanejado temporária ou definitivamente, observada a sua 

apacidade laboral, para exercer qualquer função dentro das 

se as funções que a Comissão Municipal de Saúde através de 

laudo não permitir em razão da limitação do servidor, o Servidor será 

remanejado conforme determinação da Secretária Municipal de Saúde 

se o que prevê as legislação atual sobre o tema.   

Apoio Administrativo Educacional 

Independente de aviso prévio e diante de ordem da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura Desporto e Lazer, poderá o Apoio Administrativo 

Educacional ser remanejado temporária ou definitivamente, observada a sua 

limitação na capacidade laboral, para exercer qualquer função dentro das 

se as funções que a Comissão Municipal de Saúde através de 

laudo não permitir em razão da limitação do servidor, o Servidor será 

remanejado conforme determinação da Secretária Municipal de Educação

se o que prevê as legislação atual sobre o tema.   

Auxiliar De Desenvolvimento Infantil 

Independente de aviso prévio e diante de ordem da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura Desporto e Lazer, poderá o Auxiliar de Desenvolvimento 

Infantil ser remanejado temporária ou definitivamente, observada a sua 

o) auxiliar no desenvolvimento de sua curiosidade, imaginação e capacidade 

olvimento emocional das crianças e executar tarefas afins. 

Técnico Administrativo 

Educacional; Apoio Administrativo Educacional e Auxiliar De 

Independente de aviso prévio e diante de ordem da Secretaria Municipal de 

poderá o Técnico Administrativo 

Educacional ser remanejado temporária ou definitivamente, observada a sua 

exercer qualquer função dentro das 

se as funções que a Comissão Municipal de Saúde através de 

laudo não permitir em razão da limitação do servidor, o Servidor será 

ecretária Municipal de Saúde 

Independente de aviso prévio e diante de ordem da Secretaria Municipal de 

strativo 

Educacional ser remanejado temporária ou definitivamente, observada a sua 

exercer qualquer função dentro das 

se as funções que a Comissão Municipal de Saúde através de 

laudo não permitir em razão da limitação do servidor, o Servidor será 

da Secretária Municipal de Educação 

Independente de aviso prévio e diante de ordem da Secretaria Municipal de 

poderá o Auxiliar de Desenvolvimento 

observada a sua 



 

 

 

limitação na capacidade laboral

seguintes áreas: 

- Retirando-se as funções que a Comissão Municipal de Saúde através de 

laudo não permitir em razão da limitação do servidor, o Servidor será 

remanejado conforme determinação da Secretária Municipal de Saúde 

respeitando-se o que prevê as legislação atual sobre o tema.  

Art. 6º - Da jornada semanal de trabalho:

A Lei 1211/2009, Art. 39 determina o regime de trabalho dos Profission

Educação Básica será de:

I - para o cargo de professor, 30 (trinta) horas semanais observados o disposto 

no art. 41 desta Lei;  

II - para os cargos de Técnico Administrativo Educacional, Apoio Administrativo 

Educacional e Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, 30 (trinta) 

A distribuição da jornada de trabalho do Profissional da Educação Básica é de 

responsabilidade da unidade escolar ou administrativo e deve estar articulada 

ao Plano de Desenvolvimento Estratégico, em se tratando de unidade escolar, 

com a anuência do Secretário Municipal, responsável pela gestão da 

Educação. 

Art. 7º- Do procedimentopara formalização da readaptação:

De imediato o Servidor deverá encaminhar, se solicitante ou se solicitado, à 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desport

documentos: 

a) Formulário de identificação do servidor readaptado 

(três) vias: Uma para a Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e 

Lazer; uma via para a pasta funcional do servidor e a outra via para a 

Comissão Municipal de Saúde. 

b) Todos os exames, laudos, prontuários, diagnósticos ou receitas médicas 

que comprovem a (s) sua (s) limitação (çõe

funcional, para análise a ser feita pela Comissão Municipal de Saúde em 

dia a ser agendado.

limitação na capacidade laboral, para exercer qualquer função dentro das 

se as funções que a Comissão Municipal de Saúde através de 

laudo não permitir em razão da limitação do servidor, o Servidor será 

o conforme determinação da Secretária Municipal de Saúde 

se o que prevê as legislação atual sobre o tema.   

Da jornada semanal de trabalho: 

A Lei 1211/2009, Art. 39 determina o regime de trabalho dos Profission

será de: 

para o cargo de professor, 30 (trinta) horas semanais observados o disposto 

para os cargos de Técnico Administrativo Educacional, Apoio Administrativo 

Educacional e Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, 30 (trinta) horas semanais.  

A distribuição da jornada de trabalho do Profissional da Educação Básica é de 

responsabilidade da unidade escolar ou administrativo e deve estar articulada 

ao Plano de Desenvolvimento Estratégico, em se tratando de unidade escolar, 

anuência do Secretário Municipal, responsável pela gestão da 

Do procedimentopara formalização da readaptação: 

De imediato o Servidor deverá encaminhar, se solicitante ou se solicitado, à 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer os seguintes 

de identificação do servidor readaptado preenchido 

(três) vias: Uma para a Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e 

Lazer; uma via para a pasta funcional do servidor e a outra via para a 

Comissão Municipal de Saúde.  

Todos os exames, laudos, prontuários, diagnósticos ou receitas médicas 

vem a (s) sua (s) limitação (ções) em sua capacidade 

funcional, para análise a ser feita pela Comissão Municipal de Saúde em 

agendado. 

exercer qualquer função dentro das 

se as funções que a Comissão Municipal de Saúde através de 

laudo não permitir em razão da limitação do servidor, o Servidor será 

o conforme determinação da Secretária Municipal de Saúde 

A Lei 1211/2009, Art. 39 determina o regime de trabalho dos Profissionais da 

para o cargo de professor, 30 (trinta) horas semanais observados o disposto 

para os cargos de Técnico Administrativo Educacional, Apoio Administrativo 

horas semanais.   

A distribuição da jornada de trabalho do Profissional da Educação Básica é de 

responsabilidade da unidade escolar ou administrativo e deve estar articulada 

ao Plano de Desenvolvimento Estratégico, em se tratando de unidade escolar, 

anuência do Secretário Municipal, responsável pela gestão da 

De imediato o Servidor deverá encaminhar, se solicitante ou se solicitado, à 

o e Lazer os seguintes 

preenchido em 03 

(três) vias: Uma para a Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e 

Lazer; uma via para a pasta funcional do servidor e a outra via para a 

Todos os exames, laudos, prontuários, diagnósticos ou receitas médicas 

s) em sua capacidade 

funcional, para análise a ser feita pela Comissão Municipal de Saúde em 



 

 

 

Parágrafo Único: Todos os documentos devem ser entregues em tempo hábil 

de 30 (trinta) dias, (a partir da solic

através solicitação própria

descontos salariais para o servidor. 

§ 1º Após a avaliação da Comissão municipal de Saúde, o servidor deverá 

aguardar nova ordem da Secr

e Lazer sob onde, quando e em que função o mesmo deverá laborar.

Artigo 8º – A cessação da readaptação poderá ser solicitada pelo próprio 

servidor, mediante expediente que contenha requerimento dirigido ao 

presidente da CMS, devidamente acompanhado de relatório médico que 

comprove a recuperação de seu estado físico e/ou mental, 

artigo 1º desta resolução.

Parágrafo único – O superior imediato deverá encaminhar, por meio de ofício 

dirigido ao/a Secretário(a) Municipal de Educação, o expediente apresentado 

pelo servidor, a que se refere o caput deste artigo.

Artigo 9º – A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 

SMECDL poderá expedir normas complementares para cumprimento do 

disposto nesta resolução.

Parágrafo único – Os casos omissos ao disposto nesta resolução serão 

decididos pela SMECDL.

Artigo 10º – Esta Instrução 

acima mencionada, revogadas as disposições em contrário. 

Jaciara

REGISTRE-SE,  

PUBLIQUE-SE,  

CUMPRA-SE.  

 

 

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

Todos os documentos devem ser entregues em tempo hábil 

(a partir da solicitação feita pelo superior hierárquico

solicitação própria) sob pena de acarretar faltas e/ou 

descontos salariais para o servidor.  

§ 1º Após a avaliação da Comissão municipal de Saúde, o servidor deverá 

aguardar nova ordem da Secretaria Municipal de Educação, Cultura

e Lazer sob onde, quando e em que função o mesmo deverá laborar.

A cessação da readaptação poderá ser solicitada pelo próprio 

servidor, mediante expediente que contenha requerimento dirigido ao 

presidente da CMS, devidamente acompanhado de relatório médico que 

comprove a recuperação de seu estado físico e/ou mental, a que se refere o 

artigo 1º desta resolução. 

O superior imediato deverá encaminhar, por meio de ofício 

dirigido ao/a Secretário(a) Municipal de Educação, o expediente apresentado 

pelo servidor, a que se refere o caput deste artigo. 

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 

SMECDL poderá expedir normas complementares para cumprimento do 

disposto nesta resolução. 

Os casos omissos ao disposto nesta resolução serão 

decididos pela SMECDL. 

Esta Instrução Normativa retroage seus efeitos a partir da data 

acima mencionada, revogadas as disposições em contrário.  

Jaciara-MT, 01 de Maio de 2019. 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal 

Todos os documentos devem ser entregues em tempo hábil 

itação feita pelo superior hierárquico, ou 

 consequentes 

§ 1º Após a avaliação da Comissão municipal de Saúde, o servidor deverá 

etaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto 

e Lazer sob onde, quando e em que função o mesmo deverá laborar. 

A cessação da readaptação poderá ser solicitada pelo próprio 

servidor, mediante expediente que contenha requerimento dirigido ao 

presidente da CMS, devidamente acompanhado de relatório médico que 

a que se refere o 

O superior imediato deverá encaminhar, por meio de ofício 

dirigido ao/a Secretário(a) Municipal de Educação, o expediente apresentado 

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer – 

SMECDL poderá expedir normas complementares para cumprimento do 

Os casos omissos ao disposto nesta resolução serão 

retroage seus efeitos a partir da data 



 

 

 

 

COMISSÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA DE REAVALIAÇÃO DE READAPTAÇÃO

Nome:                                                                                                            

RG:  

Data de nascimento:                                                                    

Data de ingresso: 

Órgão: 

Unidade administrativa: 

Motivo que originou a readaptação:

II- AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (Chefia)

1. O readaptado esta  cumprindo o rol de a

Em caso de negativa, qual motivo:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________________________

2. Descreva as atividades que o readaptado passou a exercer.

________________________________________
_______________________________________________________________

____________________________

3. O readaptado mostra

Justifique:_______________________________
_______________________________________________________________

____________________________

4. Foram acrescidas outras a atividades ao readaptado que não foram listadas 
no item 2? Quais são as atividades e a frequência delas?

ANEXO I 

COMISSÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

FICHA DE REAVALIAÇÃO DE READAPTAÇÃO 

 

I-IDENTIFICAÇÃO 

Nome:                                                                                                            

Data de nascimento:                                                                     

 

Motivo que originou a readaptação: 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (Chefia) 

1. O readaptado esta  cumprindo o rol de atividades definido na  Comissão 
Municipal de Saúde (CMS)? 

(   ) Sim                      (    ) Não 

Em caso de negativa, qual motivo: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________________________ 

2. Descreva as atividades que o readaptado passou a exercer.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________________________ 

3. O readaptado mostra-se interessado nas novas atribuições?

(   ) Sim                   (    )Não 

Justifique:_______________________________________________________
_______________________________________________________________

____________________________ 

4. Foram acrescidas outras a atividades ao readaptado que não foram listadas 
no item 2? Quais são as atividades e a frequência delas?

 

Nome:                                                                                                             

tividades definido na  Comissão 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Descreva as atividades que o readaptado passou a exercer. 

_______________________
_______________________________________________________________

se interessado nas novas atribuições? 

________________________
_______________________________________________________________

4. Foram acrescidas outras a atividades ao readaptado que não foram listadas 
no item 2? Quais são as atividades e a frequência delas? 



 

 

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

___________________________

5. O readaptado está se adequando ao rol proposto?

Em caso negativo, o qu

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________________________

6. O readaptado continua em tratamento médico e ou programa de 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________________________

Em caso positivo: O servidor 
sua permanência no tratamento e ou programa de reabilitação?

Data:____,  __________ de _________

____________________________________

Carimbo e assinatura do superior imediat

____________________________________

 

_________________________________________________________
_______________________________________________________________

___________________________ 

5. O readaptado está se adequando ao rol proposto?

(    ) Sim               (    )Não 

Em caso negativo, o que foi feito para auxiliá-lo? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________________________ 

 

6. O readaptado continua em tratamento médico e ou programa de 
reabilitação? 

(    ) Sim                (    )Não 

Em caso negativo, justifique: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________________________ 

Em caso positivo: O servidor tem seu horário adequado de forma a conciliar 
sua permanência no tratamento e ou programa de reabilitação?

(      )Sim           (     )Não 

 

Data:____,  __________ de _________ 

 

 

____________________________________ 

Carimbo e assinatura do superior imediato 

 

____________________________________ 

Assinatura do Servidor 

 

 

 

_________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. O readaptado está se adequando ao rol proposto? 

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. O readaptado continua em tratamento médico e ou programa de 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

tem seu horário adequado de forma a conciliar 
sua permanência no tratamento e ou programa de reabilitação? 



 

 

 

Ilmo Senhor(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Identificação do Servidor interessado

Nome: 

RG:                                           CPF:                                         

Data de Nascimento: 

Telefone:                     (celular):

Cargo/ Função: 

Email pessoal: 

UA/UE:                                                              

Email da escola: 

Diretoria de Ensino:                  tel:

Solicita: (    ) Estudo de aposentadoria por invalidez  (    ) Estudo de 

(  ) Reavaliação de readaptação

Justificativa: 

Documentos anexos: 

 

Jaciara,___________de_____________________ 

____________________

ANEXO II 

MODELO DE OFÍCIO 

Ofício nº ________________ 

Ilmo Senhor(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Identificação do Servidor interessado 

RG:                                           CPF:                                          

:                     (celular): 

UA/UE:                                                                                                             

Diretoria de Ensino:                  tel: 

 

(    ) Estudo de aposentadoria por invalidez  (    ) Estudo de 
readaptação funcional 

(  ) Reavaliação de readaptação 

 

 

Jaciara,___________de_____________________ de 2016.

 

_________________________________ 

Diretor de Escola 

 

 

 

Ilmo Senhor(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 

                                               tel: 

(    ) Estudo de aposentadoria por invalidez  (    ) Estudo de 

de 2016. 



 

 

 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA READAPTAÇÃO INICIAL

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

ILUSTRÍSSIMO PRESIDENTE DA 

Eu, ___________________________________, portador (a) da cédula de 

identidade RG.: nº ____________________, CPF: _________________, data 

de nascimento: ___/___/____, residente e domiciliado ao endereço: 

__________________

Bairro:_________________, Município: ______________, CEP: 

______________, Cargo:______________, Secretário (a) de Educação, venho 

por intermédio do presente solicitar agendamento de Avaliação Médica para 

(   ) Estudo de aposentadoria por invalidez

(   ) Estudo de readaptação funcional

(   ) Reavaliação de readaptação

Seguem anexos os documentos obrigatórios para a devida apreciação:

-Relatório das atividades desenvolvidas pelo servidor,

-Relatório médico

Jaciara, _______de ______________de _________.

_______________________________

Assinatura do (a) Secretário (a)

ANEXO III 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA READAPTAÇÃO INICIAL

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

 

ILUSTRÍSSIMO PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CMS 

 

Eu, ___________________________________, portador (a) da cédula de 

identidade RG.: nº ____________________, CPF: _________________, data 

de nascimento: ___/___/____, residente e domiciliado ao endereço: 

____________________________, nº _______, complemento________, 

Bairro:_________________, Município: ______________, CEP: 

______________, Cargo:______________, Secretário (a) de Educação, venho 

por intermédio do presente solicitar agendamento de Avaliação Médica para 

fins de: 

(   ) Estudo de aposentadoria por invalidez 

(   ) Estudo de readaptação funcional 

(   ) Reavaliação de readaptação 

Seguem anexos os documentos obrigatórios para a devida apreciação:

Relatório das atividades desenvolvidas pelo servidor,

Relatório médico completo e atualizado. 

 

 

Jaciara, _______de ______________de _________.

_______________________________ 

Assinatura do (a) Secretário (a) 

 

 

 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA READAPTAÇÃO INICIAL ou 

COMISSÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – 

Eu, ___________________________________, portador (a) da cédula de 

identidade RG.: nº ____________________, CPF: _________________, data 

de nascimento: ___/___/____, residente e domiciliado ao endereço: 

__________, nº _______, complemento________, 

Bairro:_________________, Município: ______________, CEP: 

______________, Cargo:______________, Secretário (a) de Educação, venho 

por intermédio do presente solicitar agendamento de Avaliação Médica para 

Seguem anexos os documentos obrigatórios para a devida apreciação: 

Relatório das atividades desenvolvidas pelo servidor, 

Jaciara, _______de ______________de _________. 



 

 

 

I-  Rol de atividades do cargo de professor de educação básica:

a) Participar da elaboração da Proposta Pedagógica de sua unidade escolar;

b) Ministrar aula de acordo com o Projeto Pedagógico da unidade escolar;

c) Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando 
material didático a ser utilizado, em articulação com a
pedagógica; 

d) Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos 
de aula; 

e) Orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa 
quanto ao seu formato e à seleção, leitura e utilização de te
didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento;

f) Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação 
para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos 
adotados; 

g) Avaliar os educandos em s

h) Estabelecer estratégias de intervenção no processo de aprendizagem dos 
educandos que apresentam dificuldades, implementando estratégias mais 
adequadas; 

i) Encaminhar diário de classe contendo frequência, descrição das atividad
conteúdos desenvolvidos, conceitos ou fichas de avaliação do aluno ao Diretor 
de Escola ou Professor Coordenador Pedagógico da unidade escolar em que 
está lecionando; 

j) Colaborar e participar na organização das atividades de articulação da escola 
com as famílias e a comunidade;

k) Participar de reuniões com pais e com outros profissionais de ensino;

l) Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, 
quando solicitado; 

m) Participar integralmente dos períodos dedicados ao planeja
avaliação do processo ensino

n) Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou 
reciclagem dos métodos aplicados junto aos alunos da rede estadual de 
ensino; 

o) Participar de projetos de conscientização das fa
exercício da cidadania, ética, bem como frequência escolar das crianças;

ANEXO IV 

ROL DE ATIVIDADES:  
 

Rol de atividades do cargo de professor de educação básica:

elaboração da Proposta Pedagógica de sua unidade escolar;

b) Ministrar aula de acordo com o Projeto Pedagógico da unidade escolar;

c) Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando 
material didático a ser utilizado, em articulação com a equipe de orientação 

d) Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos 

e) 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; 

f) Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação 
para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos 

g) Avaliar os educandos em seu desenvolvimento global; 

h) Estabelecer estratégias de intervenção no processo de aprendizagem dos 
educandos que apresentam dificuldades, implementando estratégias mais 

i) Encaminhar diário de classe contendo frequência, descrição das atividad
conteúdos desenvolvidos, conceitos ou fichas de avaliação do aluno ao Diretor 
de Escola ou Professor Coordenador Pedagógico da unidade escolar em que 

j) Colaborar e participar na organização das atividades de articulação da escola 
as famílias e a comunidade; 

k) Participar de reuniões com pais e com outros profissionais de ensino;

l) Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, 

m) Participar integralmente dos períodos dedicados ao planeja
avaliação do processo ensino-aprendizagem; 

n) Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou 
reciclagem dos métodos aplicados junto aos alunos da rede estadual de 

o) Participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade do 
exercício da cidadania, ética, bem como frequência escolar das crianças;

Rol de atividades do cargo de professor de educação básica: 

elaboração da Proposta Pedagógica de sua unidade escolar; 

b) Ministrar aula de acordo com o Projeto Pedagógico da unidade escolar; 

c) Elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando 
equipe de orientação 

d) Ministrar aulas, repassando aos alunos os conteúdos definidos nos planos 

e) Orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa 
xtos literários e 

f) Elaborar e aplicar testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliação 
para verificação do aproveitamento dos alunos e da eficácia dos métodos 

h) Estabelecer estratégias de intervenção no processo de aprendizagem dos 
educandos que apresentam dificuldades, implementando estratégias mais 

i) Encaminhar diário de classe contendo frequência, descrição das atividades, 
conteúdos desenvolvidos, conceitos ou fichas de avaliação do aluno ao Diretor 
de Escola ou Professor Coordenador Pedagógico da unidade escolar em que 

j) Colaborar e participar na organização das atividades de articulação da escola 

k) Participar de reuniões com pais e com outros profissionais de ensino; 

l) Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, 

m) Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento e à 

n) Participar de projetos de inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou 
reciclagem dos métodos aplicados junto aos alunos da rede estadual de 

mílias para a necessidade do 
exercício da cidadania, ética, bem como frequência escolar das crianças; 



 

 

 

p) Realizar pesquisas na área da educação;

q) Cumprir todas as tarefas que a Unidade Escolar defina como indispensável 
para que a mesma atinja seus fins e
processo de ensino-aprendizagem; solicitar a presença de outro profissional, 
sempre que houver necessidade de ausentar
da turma para que os alunos não fiquem sozinhos;

r) Executar outras atribuições afins.

 

II - Técnico Administrativo Educacional: 

a) responsabilizar-se pelo planejamento, organização, coordenação, controle e 
avaliação de todas as atividades pertinentes à secretaria escolar e sua 
execução; 

b) participar da elaboração do P

c) participar da programação das atividades da secretaria, mantendo
articulada com as demais programações da escola; 

d) orientar e controlar as atividades de registro e escrituração de livros, 
assegurando o cumprimento 
de dados determinados pelos órgãos competentes; 

e) verificar a regularidade da documentação referente à matrícula, adaptação e 
transferência de alunos, encaminhando os casos especiais à deliberação do 
diretor; 

 f) providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos competentes de 
dados e informações educacionais; 

g) preparar a escala de férias e gozo de licença dos servidores da escola 
submetendo à deliberação do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar; 

h) elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções 
relativas às atividades;  

i) elaborar atas, boletins, relatórios das atividades da secretaria e colaborar na 
elaboração do relatório anual da escola; 

j) cumprir e fazer cumprir as determinações do diretor, do Conselho 
Deliberativo da Comunidade Escolar e dos órgãos competentes; 

k) facilitar e prestar todas as solicitações aos representantes da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura e do Conselho Municipal de Educação sobre 
o exame de livros, escrituração e documentação relativa à vida escolar dos 
alunos e vida funcional dos servido
que necessitarem para seus relatórios nos prazos devidos; 

l) redigir as correspondências oficiais da escola, responsabilizando
protocolo de documentos e arquivamento de papéis diversos; 

p) Realizar pesquisas na área da educação; 

q) Cumprir todas as tarefas que a Unidade Escolar defina como indispensável 
para que a mesma atinja seus fins educacionais, ou como relevantes para o 

aprendizagem; solicitar a presença de outro profissional, 
sempre que houver necessidade de ausentar-se da sala ou de distanciamento 
da turma para que os alunos não fiquem sozinhos; 

s atribuições afins. 

Técnico Administrativo Educacional:  

se pelo planejamento, organização, coordenação, controle e 
avaliação de todas as atividades pertinentes à secretaria escolar e sua 

b) participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento Escolar; 

c) participar da programação das atividades da secretaria, mantendo
articulada com as demais programações da escola;  

d) orientar e controlar as atividades de registro e escrituração de livros, 
assegurando o cumprimento de normas e prazos relativos ao processamento 
de dados determinados pelos órgãos competentes;  

e) verificar a regularidade da documentação referente à matrícula, adaptação e 
transferência de alunos, encaminhando os casos especiais à deliberação do 

f) providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos competentes de 
dados e informações educacionais;  

g) preparar a escala de férias e gozo de licença dos servidores da escola 
submetendo à deliberação do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar; 

h) elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções 
 

aborar atas, boletins, relatórios das atividades da secretaria e colaborar na 
elaboração do relatório anual da escola;  

j) cumprir e fazer cumprir as determinações do diretor, do Conselho 
Deliberativo da Comunidade Escolar e dos órgãos competentes; 

ilitar e prestar todas as solicitações aos representantes da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura e do Conselho Municipal de Educação sobre 
o exame de livros, escrituração e documentação relativa à vida escolar dos 
alunos e vida funcional dos servidores, fornecendo-lhes todos os elementos 
que necessitarem para seus relatórios nos prazos devidos;  

l) redigir as correspondências oficiais da escola, responsabilizando
protocolo de documentos e arquivamento de papéis diversos;  

q) Cumprir todas as tarefas que a Unidade Escolar defina como indispensável 
ducacionais, ou como relevantes para o 

aprendizagem; solicitar a presença de outro profissional, 
se da sala ou de distanciamento 

se pelo planejamento, organização, coordenação, controle e 
avaliação de todas as atividades pertinentes à secretaria escolar e sua 

lano de Desenvolvimento Escolar;  

c) participar da programação das atividades da secretaria, mantendo-a 

d) orientar e controlar as atividades de registro e escrituração de livros, 
de normas e prazos relativos ao processamento 

e) verificar a regularidade da documentação referente à matrícula, adaptação e 
transferência de alunos, encaminhando os casos especiais à deliberação do 

f) providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos competentes de 

g) preparar a escala de férias e gozo de licença dos servidores da escola 
submetendo à deliberação do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;  

h) elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções 

aborar atas, boletins, relatórios das atividades da secretaria e colaborar na 

j) cumprir e fazer cumprir as determinações do diretor, do Conselho 
Deliberativo da Comunidade Escolar e dos órgãos competentes;  

ilitar e prestar todas as solicitações aos representantes da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura e do Conselho Municipal de Educação sobre 
o exame de livros, escrituração e documentação relativa à vida escolar dos 

lhes todos os elementos 

l) redigir as correspondências oficiais da escola, responsabilizando-se pelo 



 

 

 

m) dialogar com o diretor sobre assunto que diga respeito à melhoria do 
andamento de seu serviço; 

n) não permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço da secretaria; 

o) tomar as providências necessárias para manter a atualização dos serviços 
pertinentes ao estabelecim
e finanças da escola;  

p) responsabilizar-se pelo almoxarifado e pela guarda e controle dos materiais 
e equipamentos utilizados na prática de esportes escolares e outros; 

q) tabular os dados dos rendimen
conformidade ao processo de recuperação e no final de cada ano letivo; 

r) organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: 
mimeógrafo, videocassete, 

s) televisor, projetor de slides, compu
projetor;  

s) operacionalizar outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na 
orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e 
salas de ciências. 

III - Apoio Administrativo 

Perfil para serviços de nutrição escolar
alimentos que compõem a merenda, manter a limpeza e a organização do 
local, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório e à cozinha, 
manter a higiene, a org
preparação da merenda e das demais refeições; 

Perfil para serviços de manutenção
de limpeza e higienização das unidades escolares, de execução de pequenos 
reparos elétricos, hidráulicos, sanitários e de alvenaria, de execução da 
limpeza das áreas externas incluindo serviços de jardinagem das escolas;

Perfil para serviços de transporte
pertencentes à Secretaria Municipal de Educa
disposições contidas no Código de Trânsito Brasileiro, de manter os veículos 
sob sua responsabilidade em condições adequadas de uso e, de detectar, 
registrar e relatar ao superior hierárquico todos os eventos mecânicos, elétr
e de funilaria anormais que ocorram com o veículo durante o uso, visando à 
segurança dos passageiros e à manutenção do seu instrumento de trabalho;

Perfil para serviços de vigilância
áreas internas e externas
comunicar ao diretor da unidade escolar todas as situações de risco à 
integridade física das pessoas e do patrimônio público;

Perfil para serviços de segurança
profissionais da educação de possíveis situações perigosas dentro das 
unidades escolares; de controlar a entrada e saída de pessoas junto às 

retor sobre assunto que diga respeito à melhoria do 
andamento de seu serviço;  

n) não permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço da secretaria; 

o) tomar as providências necessárias para manter a atualização dos serviços 
pertinentes ao estabelecimento, inclusive serviços de planejamento, orçamento 

se pelo almoxarifado e pela guarda e controle dos materiais 
e equipamentos utilizados na prática de esportes escolares e outros; 

q) tabular os dados dos rendimentos escolares, e realizar estatísticas em 
conformidade ao processo de recuperação e no final de cada ano letivo; 

r) organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: 
mimeógrafo, videocassete,  

s) televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retro 

s) operacionalizar outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na 
orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e 

Apoio Administrativo Educacional: 

Perfil para serviços de nutrição escolar, com atividades de preparar os 
alimentos que compõem a merenda, manter a limpeza e a organização do 
local, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório e à cozinha, 
manter a higiene, a organização e o controle dos insumos utilizados na 
preparação da merenda e das demais refeições;  

Perfil para serviços de manutenção de infraestrutura, com atividades principais 
de limpeza e higienização das unidades escolares, de execução de pequenos 

elétricos, hidráulicos, sanitários e de alvenaria, de execução da 
limpeza das áreas externas incluindo serviços de jardinagem das escolas;

Perfil para serviços de transporte, com atividades de conduzir veículos 
pertencentes à Secretaria Municipal de Educação e Cultura de acordo com as 
disposições contidas no Código de Trânsito Brasileiro, de manter os veículos 
sob sua responsabilidade em condições adequadas de uso e, de detectar, 
registrar e relatar ao superior hierárquico todos os eventos mecânicos, elétr
e de funilaria anormais que ocorram com o veículo durante o uso, visando à 
segurança dos passageiros e à manutenção do seu instrumento de trabalho;

Perfil para serviços de vigilância, com atribuições de fazer a vigilância das 
áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, de 
comunicar ao diretor da unidade escolar todas as situações de risco à 
integridade física das pessoas e do patrimônio público; 

Perfil para serviços de segurança, com atividades de prevenir os alunos e os 
nais da educação de possíveis situações perigosas dentro das 

unidades escolares; de controlar a entrada e saída de pessoas junto às 

retor sobre assunto que diga respeito à melhoria do 

n) não permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço da secretaria;  

o) tomar as providências necessárias para manter a atualização dos serviços 
ento, inclusive serviços de planejamento, orçamento 

se pelo almoxarifado e pela guarda e controle dos materiais 
e equipamentos utilizados na prática de esportes escolares e outros;  

tos escolares, e realizar estatísticas em 
conformidade ao processo de recuperação e no final de cada ano letivo;  

r) organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: 

tador, calculadora, fotocopiadora, retro 

s) operacionalizar outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na 
orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e 

, com atividades de preparar os 
alimentos que compõem a merenda, manter a limpeza e a organização do 
local, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório e à cozinha, 

anização e o controle dos insumos utilizados na 

de infraestrutura, com atividades principais 
de limpeza e higienização das unidades escolares, de execução de pequenos 

elétricos, hidráulicos, sanitários e de alvenaria, de execução da 
limpeza das áreas externas incluindo serviços de jardinagem das escolas; 

, com atividades de conduzir veículos 
ção e Cultura de acordo com as 

disposições contidas no Código de Trânsito Brasileiro, de manter os veículos 
sob sua responsabilidade em condições adequadas de uso e, de detectar, 
registrar e relatar ao superior hierárquico todos os eventos mecânicos, elétricos 
e de funilaria anormais que ocorram com o veículo durante o uso, visando à 
segurança dos passageiros e à manutenção do seu instrumento de trabalho; 

, com atribuições de fazer a vigilância das 
das unidades escolares e órgão central, de 

comunicar ao diretor da unidade escolar todas as situações de risco à 

, com atividades de prevenir os alunos e os 
nais da educação de possíveis situações perigosas dentro das 

unidades escolares; de controlar a entrada e saída de pessoas junto às 



 

 

 

unidades escolares; de detectar, registrar e relatar à direção da unidade 
escolar e/ou à chefia imediata, possível situações
das pessoas e à integridades dos bens públicos sob sua responsabilidade. 

III - Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

a) auxiliar os professores em sala; 

b) acompanhar os alunos nas suas atividades; 

c) participar da elaboração dos projetos e propostas educacionais; 

d) utilizar recursos e metodologias disponíveis para atingir os objetivos 
educacionais;  

e) acompanhar e orientar na alimentação das crianças e zelar pela sua 
qualidade; 

f) executar atividades de orientação inf

g) executar atividades diárias de recreação com as crianças e trabalhos 
educacionais de artes;  

h) orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal; 

i) vigiar e manter boa convivência das crianças sob sua responsabilidade; 

j) acompanhar as crianças em passeios, visitas e festividades; 

k) auxiliar a criança a desenvolver a coordenação motora levando
independência para realizar tarefas simples de acordo com a faixa etária; 

l) comunicar a seus pares as ocorrências d
dificuldades ocorridas;  

m) incentivar a autonomia das crianças; 

n) ensinar a criança a conviver com as outras e com o ambiente; 

o) auxiliar no desenvolvimento de sua curiosidade, imaginação e capacidade 
de expressão;  

p) cuidar do desenvolvimento emocional das crianças e executar tarefas afins.

 

 

unidades escolares; de detectar, registrar e relatar à direção da unidade 
escolar e/ou à chefia imediata, possível situações de riscos à integridade física 
das pessoas e à integridades dos bens públicos sob sua responsabilidade. 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil:  

a) auxiliar os professores em sala;  

b) acompanhar os alunos nas suas atividades;  

ração dos projetos e propostas educacionais; 

d) utilizar recursos e metodologias disponíveis para atingir os objetivos 

e) acompanhar e orientar na alimentação das crianças e zelar pela sua 

f) executar atividades de orientação infantil;  

g) executar atividades diárias de recreação com as crianças e trabalhos 

h) orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal; 

i) vigiar e manter boa convivência das crianças sob sua responsabilidade; 

j) acompanhar as crianças em passeios, visitas e festividades;  

k) auxiliar a criança a desenvolver a coordenação motora levando
independência para realizar tarefas simples de acordo com a faixa etária; 

l) comunicar a seus pares as ocorrências do dia, qualquer incidente ou 

m) incentivar a autonomia das crianças;  

n) ensinar a criança a conviver com as outras e com o ambiente; 

o) auxiliar no desenvolvimento de sua curiosidade, imaginação e capacidade 

dar do desenvolvimento emocional das crianças e executar tarefas afins.

 

unidades escolares; de detectar, registrar e relatar à direção da unidade 
de riscos à integridade física 

das pessoas e à integridades dos bens públicos sob sua responsabilidade.  

ração dos projetos e propostas educacionais;  

d) utilizar recursos e metodologias disponíveis para atingir os objetivos 

e) acompanhar e orientar na alimentação das crianças e zelar pela sua 

g) executar atividades diárias de recreação com as crianças e trabalhos 

h) orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal;  

i) vigiar e manter boa convivência das crianças sob sua responsabilidade;  

k) auxiliar a criança a desenvolver a coordenação motora levando-a até sua 
independência para realizar tarefas simples de acordo com a faixa etária;  

o dia, qualquer incidente ou 

n) ensinar a criança a conviver com as outras e com o ambiente;  

o) auxiliar no desenvolvimento de sua curiosidade, imaginação e capacidade 

dar do desenvolvimento emocional das crianças e executar tarefas afins. 


