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ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DE CARGOS

CARGO ÓRGÃO
CARGA

HORÁRIA
ATRIBUIÇÕES

Técnico em Libras
EDUCAÇÃO 40 H.S

Traduzir e interpretar de maneira simultânea a Língua Brasileira de
Sinais em aulas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Jovens e Adultos da rede municipal da Educação em
sala de aula; atender com presteza aos professores e sua chefia
imediata. Interpretação consecutiva: Examinar previamente o texto
original a ser traduzido/interpretado; transpor o texto para a língua
Brasileira de Sinais, consultando dicionários e outras fontes de
informações sobre as diferenças regionais; interpretar os textos de
conteúdos curriculares, avaliativos e culturais; interpretar as
produções de textos, escritas ou sinalizadas das pessoas surdas.
Interpretação simultânea: Interpretar diálogos realizados entre
pessoas que falam idiomas diferentes (Libras e Português);
interpretar discursos, palestras, aulas expositivas, comentários,
explicações, debates, enunciados de questões avaliativas e outras
reuniões análogas; interpretar discussões e negociações entre
pessoas que falam idiomas diferentes (libras e Português). Utilizar
recursos de informática; executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de complexidades associadas aos ambientes de
trabalho das unidades escolares da Municipalidade.

Auxiliar de CMEI EDUCAÇÃO 40 H.S

Auxiliar o professor no atendimento às crianças; Prestar cuidados
de higiene e alimentação às crianças; Conservar a higiene do
ambiente de trabalho; Zelar pela conservação dos materiais
disponíveis na sala de aula, Auxiliar a professora e
responsabilizar-se, na ausência da mesma, pelos objetos
individuais da criança. Com atenção especial aos bicos,
mamadeiras, fraldas e medicamentos; Auxiliar a criança,
prontamente, na sua higiene pessoal; Auxiliar, sempre que
necessário, as crianças nas refeições; Auxiliar em todas as
atividades desenvolvidas pelas crianças da Unidade Escolar Fazer
trocas de fraldas; Auxiliar em passeios e idas ao Parque; Cuidar de
todas as necessidades das crianças da Unidade Escolar; Dar banho
e troca de vestuário das crianças da Unidade Escolar; Auxiliar no
recreio e intervalos a orientação das crianças, objetivando sua
segurança; Participar em todas as aulas com auxiliar de cuidados às
crianças; Organizar o ambiente e orientar as crianças para o
repouso, permanecendo com as mesmas todo o tempo em que
estiverem dormindo; Responsabilizar-se pelas crianças que
aguardam os pais ou o transporte escolar até a chegada dos
mesmos, zelando pela segurança e bem-estar de todos;
Responsabilizar-se pela limpeza e desinfecção de brinquedos e
equipamentos utilizados pelas crianças; Participar de todas as
atividades realizadas pela Unidade Escolar; Cumprir os horários de
chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar; Comparecer a
reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de educação,
Cultura, Esporte e Turismo e ou Direção Escolar; Manter conduta,
dentro e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a
função; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para
o exercício da função. - Estabelecer com o educando, regras de
convivência, responsabilidade e assiduidade. Participar do
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funcionamento de instituições complementares e auxiliares de
ensino.- Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

Zelador EDUCAÇÃO 40 H.S

Executar trabalhos e atividades rotineiras em geral, zeladoria,
ajardinamento e manutenção de limpeza das unidades escolares e
predial da Municipalidade. Desenvolver atividades de apoio em
diversas áreas. Limpar as salas de aula, paredes, portas, janelas,
banheiros, corredores, mesas, carteiras e pisos de todas as
dependências do prédio, utilizando água e produtos apropriados;
Retira o lixo das lixeiras e o coloca em local apropriado para
recolhimento; Limpa lixeiros e demais objetos das salas, corredores
e banheiros; Lavar e secar os vidros das portas e janelas; Verifica ao
final do expediente, se as janelas estão fechadas; Reúne e amontoa
a poeira, fragmentos e detritos espalhados pelo pátio, que causem
incomodo ou ofereçam perigo aos empregados e alunos, utilizando
instrumentos apropriados para recolhê-los, efetuando a limpeza do
pátio das unidades escolares; Auxilia na remoção de móveis de
uma sala para outras ou de um departamento para outro, quando
solicitado; zelando pela conservação dos equipamentos,
ferramentas e máquinas utilizadas, observando as normas de
segurança e conservação, para obter melhor aproveitamento;
Recebe orientação do seu superior imediato, trocando informações
sobre os serviços e as ocorrências, para assegurar a continuidade
do trabalho; Zela pela conservação e limpeza do pátio; Executa
outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo
superior imediato, utilizando o equipamento de EPI´s de forma
adequada recomendado pelo Setor de Segurança do Trabalho.

Merendeira EDUCAÇÃO 40 H.S

Compreende os cargos cujos ocupantes competem tarefas
inerentes ao preparo e distribuição de merendas, selecionando
alimento, preparando refeições ligeiras, distribuindo-as s refeições
preparadas, entregando-as conforme rotina determinada, para
atender aos comensais e programa alimentar da Prefeitura. Efetuar
o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo da
merenda, recebendo-os e armazenando-os de acordo com as
normas e instruções estabelecidas.

Motorista de Ônibus EDUCAÇÃO 40 H.S

Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até
seu desembarque na escola de destino, assim como acompanhar
os alunos desde o embarque, no final do expediente escolar, até o
desembarque nos pontos próprios; verificar se todos os alunos
estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte
escolar; orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando
colocar partes do corpo para fora da janela; zelar pela limpeza do
transporte durante e depois do trajeto; identificar a instituição de
ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local; ajudar os
alunos a subir e descer as escadas dos transportes; verificar a
segurança dos alunos no momento do embarque e do
desembarque; verificar os horários dos transportes, informando
aos pais e alunos; conferir se todos os alunos frequentes no dia
estão retornando para os lares; ajudar os pais de alunos especiais
na locomoção dos alunos executar tarefas afins


