
PROJETO DE LEI N.º______ , DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

 

Altera dispositivos e anexos da Lei 

Complementar n.º2519 de 05 de julho de 

2011 e  dá outras providências. 

 

 

A CÂMARA DE VEREADORES DO 

MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, no 

exercício de suas competências e 

atribuições legais VOTOU PELA 

APROVAÇÃO e eu, na condição de Prefeito 

Municipal, SANCIONO a seguinte Lei 

Complementar: 

 

 

 
Art. 1º O artigo 6.º da Lei Municipal n.º2519/2011 passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

Art.6.º As atividades exercidas pelos servidores da Educação 
Básica do Município de Santa Vitória compreendem as funções 
de docência, de suporte pedagógico e técnicas no âmbito das 
unidades escolares de Educação Infantil e de Ensino 
Fundamental, nas seguintes carreiras: 
I – Professor; 
 II – Especialista da Educação; 
III - Técnico da Educação; 
IV – Instrutor de Informática; 
 V – Auxiliar de Educação Infantil; 
VI – Auxiliar de Apoio à Educação; 
VII – Nutricionista Educacional; 
VIII– Administrador em Inclusão Digital; 
 
 
 

Art. 2º O artigo 7.º da Lei Municipal n.º2519/2011 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

Art. 7.º O Quadro de Pessoal do Magistério no Município de 
Santa Vitória é estruturado pelos seguintes cargos: 
I – Professor (1P1), (1P1/AA) , (1P1/AEE) (2P2); 
II – Especialista da Educação (EE); 
 



Art. 3º O artigo 8.º da Lei Municipal n.º2519/2011 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

Art.8.º O Quadro de Pessoal Administrativo da Educação do 
Município de Santa Vitória é composto pelos cargos de:   
I – Técnico da Educação (TCE); 
II– Instrutor de Informática (II); 
III – Auxiliar de Educação Infantil (AEI); 
IV – Auxiliar de Apoio à Educação (AAE); 
V – Nutricionista Educacional (NE); 
VI– Administrador em Inclusão Digital (ADI); 
 
 

Art.4.º O artigo 10 da Lei Municipal n.º2519/2011 passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

Art.10. O Quadro Pessoal dos Servidores da Educação do 
Município de Santa Vitória será composto pelos cargos de 
provimento efetivo, conforme requisitos de escolaridade, carga 
horária, número de vagas e vencimento básico, nos termos das 
disposições do Anexo I, Tabelas I, II e II/A desta Lei. 

Parágrafo único. As atribuições dos cargos das carreiras dos 
servidores da educação básica do Município de Santa Vitória 
são discriminadas no Anexo II desta Lei. 

 

Art.5º O Anexo I da Lei Municipal n.º2519 passa a vigorar com a redação que consta 
no Anexo III desta Lei. 

 

Art.6.º O Anexo IV da Lei Municipal n.º2519 passa a vigorar com a redação que 
consta no Anexo IV desta Lei. 

 

Art.7.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se todas as 
disposições em contrário; 

 

 

               Santa Vitória, 06 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 
 

ISPER SALIM CURI 
- Prefeito Municipal - 

 



ANEXO I 

 

QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA 

 

 

TABELA I 

QUADRO DE PESSOAL DA CARREIRA ADMINISTRATIVA 

 

Carga Horária – 30 horas semanais 

 

Cargo 

 

Escolaridade 

 

Funções 

 

Nº de 

vagas 

 

Símbolo 

 

Vencimento 

Básico 

 

TÉCNICO DA 

EDUCAÇÃO 

 

 
Nível médio 
ou técnico. 

 

 

Secretário Executivo, 

Auxiliar de biblioteca, 

Almoxarifado, Técnico 

Contábil. 

 

 

70 

 

III 

 

R$1.391,54 

 

INSTRUTOR DE 
INFORMÁTICA 

 

Ensino Médio 
completo 

 

Instrutor de aula de 
informática e apoio a 

sala PROINFO. 

 

16 II R$1.303,78 

 

 

 

 

AUXILIAR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Ensino Médio 

Completo na 

Modalidade 

Normal ou 

Curso Normal 

em Nível Médio 

Professor de 

Educação 

Infantil ou Curso 

de 

Pedagogiacom 

Especialização 

em Educação 

 

 

Recepcionar, cuidar, 

interagir com as 

crianças. 

Auxiliar do 

Professorregente de 

turma em suas 

atividades diárias 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

R$1.303,78 



Infantil 

 

 
AUXILIAR DE 

APOIO 
À EDUCAÇÃO 

 

Ensino 
Fundamental 

completo 

- prestação de serviços 

gerais ( operário, 

merendeira, faxineira) 

- cuidador e orientador 

da higiene pessoaldos 

alunos, bem como da 

alimentação de crianças 

com deficiência que 

necessitam de 

acompanhamento 

 

 

180 

 

 

I 

 

 

 

R$1.000,00 

 

NUTRICIONISTA 

EDUCACIONAL 

 

Superior em 

Nutrição 

 

Nutricionista nas 

unidades escolares 

 

02 

 

VII 

 

R$2.250,00 

 

 

 

ADMINISTRADOR 

EM INCLUSÃO 

DIGITAL 

 

Superior em 

Analise de 

Sistemas/Tecnól

ogo em 

processamento 

de 

Dados/Engenha

ria da 

Computação e 

ou Ciência da 

Computação. 

 

Administrador de 

inclusão digital, suporte 

e manutenção as 

Unidades escolares, 

capacitações de 

profissionais em 

inclusão digital. 

 

 

 

 

02 

 

VII 

 

R$2.250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA II 

QUADRO DE PESSOAL DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO 

 

Carga Horária – 24 horas semanais 

 

Cargo 

 

Escolaridade 

   

Funções 

 

Nº de  

Cargos 

 

Símbolo 

 

Vencimento 
Básico 

 

 

PROFESSOR 2 P2 

 

 

Licenciatura Plena 

Docência em 

áreas 

específicas dos 

Anos Finais do 

Ensino 

Fundamental 

 

 

102 

 

  

 

      V 

 

 

R$1.540,05 

 

 

PROFESSOR 1 P1 

Normal Superior ou 

Pedagogia com 

Habilitação nas 

Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental  

Docência em 

área Infantil e 

nos anos iniciais 

do Ensino 

Fundamental 

 

 

140 

 

IV 

 

R$1.396,60 

 

PROFESSOR 1 P1 – 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Licenciatura Plena 

em Educação Física 

Docência em 

área Infantil e 

nos anos iniciais 

do Ensino 

Fundamental 

 

 

12 

 

IV 

 

R$1.396,60 

 

 

 

 

PROFESSOR- SALA 

RECURSO  

Licenciatura em 

qualquer área do 

conhecimento 

acrescida de 

Formação 

especializada em : 

Licenciatura plena 

em Educação 

Especial; ou  

Pós-graduação em 

- Docência em 

sala de 

recursos, 

preferencialmen

te 

nocontraturnod

e escolarização 

para 

complementar o 

atendimento 

educacional 

 

 

 

 

 

10 

IV R$1.396,60 



Educação Especial 

ou Educação 

Inclusiva; ou 

Curso de 

aperfeiçoamento ou 

atualização – 01 a 

06 cursos em cujo 

currículo conste, em 

cada, no mínimo 

120 horas de 

conteúdos das áreas 

de deficiência 

intelectual, surdez, 

física, visual, 

múltipla e 

Transtornos Globais 

do 

Desenvolvimento – 

TGD. 

comum do 

aluno que 

apresentedefici

ências 

outranstornos 

globais do 

desenvolviment

o matriculados 

em escolas que 

promovam a 

educação 

básica, em 

qualquer dos 

níveis de ensino.  

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR-GUIA 

INTÉRPRETE  

Licenciatura em 

qualquer área do 

conhecimentoacresci

da de Formação 

Especializada: 

Licenciatura plena 

em Educação 

Especial; ou  

Pós-graduação em 

Educação Especial 

ou Educação 

Inclusiva; ou 

Curso em 

Surdocegueira de, 

no mínimo, 40 

horas e – Curso de 

Libras de, no 

mínimo, 180 horas e 

– Curso de Sistema 

Braille, de 

Orientação e 

Docência na 

função de 

guiaintérprete 

para 

intermediar a 

comunicação 

dos alunos 

cegos 

e/ousurdocegos 

no contexto 

escolar, 

transmitindo-

lhe todas as 

informações de 

modo fidedigno 

e 

compreensívelp

ara assegurar-

lheso acesso 

inclusivo aos 

ambientes da 

escola. Esse 

profissional 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

R$1.396,60 



Mobilidade e de 

Baixa Visão, 

perfazendo, no 

mínimo, uma carga 

horária total de 120 

horas. 

pode atender 

de 1 a 3 alunos 

em uma mesma 

turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR-

INTÉRPRETE DE 

LIBRAS 

Licenciatura em 

qualquer área do 

conhecimentoacresci

da de Formação 

Especializada:  

Licenciatura plena 

em Educação 

Especial; ou 

Pós-graduação em 

Educação Especial 

ou Educação 

Inclusiva; ou 

Certificação de 

proficiência em 

Tradução e 

Interpretação de 

LIBRAS/Língua 

Portuguesa-

PROLIBRAS ou Curso 

de aperfeiçoamento 

ou atualização – 01 

a 06 cursos em cujo 

currículo conste, em 

cada, no mínimo 

120 horas em 

LIBRAS. 

Docência na 

função de 

intérprete de 

Libras, para 

estabelecer a 

intermediação 

comunicativa 

entre os 

usuários de 

Língua de Sinais 

(Língua 

Brasileira de 

Sinais) – e os de 

Língua Oral – 

(Língua 

Portuguesa) no 

contexto 

escolar, 

traduzindo/inter

pretando as 

aulas, com o 

objetivo de 

assegurar o 

acesso dos 

surdos à 

educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$1.396,60 



 

 

 

 

 

PROFESSOR AEE– 

APOIO 

Licenciatura em 

qualquer área do 

conhecimentoAcresc

idade Formação 

Especializada: 

 

Licenciatura plena 

em Educação 

Especial; ou 

 

Pós-graduação em 

Educação Especial 

ou Educação 

Inclusiva; ou 

Curso de 

aperfeiçoamento ou 

atualização – 01 a 

06 cursos em cujo 

currículo conste, em 

cada, no mínimo 

120 horas de 

conteúdos das áreas 

de deficiência 

intelectual, surdez, 

física, visual, 

múltipla e 

Transtornos Globais 

do 

Desenvolvimento - 

TGD. 

Docência em 

apoio 

pedagógicoao 

aluno com 

disfunção 

neuromotora 

grave, 

deficiência 

múltipla e (ou) 

transtornos 

globais do 

desenvolviment

o, numa prática 

pedagógica 

integrada a do 

professor 

regente na sala 

de aula, visando 

favorecer o 

acesso do aluno 

ao currículo, à 

comunicação, 

por meio de 

adequação de 

material 

didático-

pedagógico, 

utilização de 

estratégias e 

recursos 

tecnológicos. 

 

 

 

 

 

30 

 

 

IV 

 

 

R$1.396,60 

 

 

ESPECIALISTA DE 

EDUCAÇÃO 

 

Pedagogia com 

habilitação em 

Supervisão Escolar 

e/ou Gestão. 

Suporte e apoio 

pedagógico, 

técnico 

administrativo 

junto às 

instituições 

municipais de 

ensino.  

 

 

 

25 

 

VI 

 

R$ 2.023,87 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA II/A 

QUADRO DE PESSOAL DA CARREIRA DO PROFESSOR - 2 P2 

(6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental) 

        Carga Horária – 24 horas semanais 

 

Cargo 

 

Escolaridade 

 

Funções 

 

Nº de 

vagas 

 

Símbolo 

Vencimento 

 

Vencimento 
Básico 

 

PROFESSOR  
2 P2 

PORTUGUÊS 

 

Licenciatura 

Plena 

Docência em 

áreas específicas 

dos Anos Finais 

do Ensino 

Fundamental 

 

 

19 

 

V 

 

R$1.540,05 

 
PROFESSOR  

2 P2 
MATEMÁTICA 

 

Licenciatura 

Plena 

Docência em 

áreas específicas 

dos Anos Finais 

do Ensino 

Fundamental 

 

 

19 

 

V 

 

R$1.540,05 

 
PROFESSOR  

2 P2 

 

Licenciatura 

Docência em 

áreas específicas 

dos Anos Finais 

 

 

 

V 

 

R$1.540,05 



GEOGRAFIA Plena do Ensino 

Fundamental 

09 

 
PROFESSOR  

2 P2 
CIÊNCIAS 

 

Licenciatura 

Plena 

Docência em 

áreas específicas 

dos Anos Finais 

do Ensino 

Fundamental 

 

 

14 

 

V 

 

R$1.540,05 

 
PROFESSOR  

2 P2 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

Licenciatura 

Plena 

Docência em 

áreas específicas 

dos Anos Finais 

do Ensino 

Fundamental 

 

 

15 

 

V 

 

R$1.540,05 

 
PROFESSOR  

2 P2 
INGLÊS 

 

Licenciatura 

Plena 

Docência em 

áreas específicas 

dos Anos Finais 

do Ensino 

Fundamental 

 

 

06 

 

V 

 

R$1.540,05 

 
PROFESSOR  

2 P2 
HISTÓRIA 

 

Licenciatura 

Plena 

Docência em 

áreas específicas 

dos Anos Finais 

do Ensino 

Fundamental 

 

 

12 

 

V 

 

R$1.540,05 

 
 

PROFESSOR  
2 P2 

ARTES 
 

 

Licenciatura 

Plena 

Docência em 

áreas específicas 

dos Anos Finais 

do Ensino 

Fundamental 

 

 

04 

 

V 

 

R$1.540,05 

 
PROFESSOR  

2 P2 
EDUCAÇÃO 
RELIGIOSA 

 

 

Licenciatura 

Plena 

Docência em 

áreas específicas 

dos Anos Finais 

do Ensino 

Fundamental 

 

 

04 

 

V 

 

R$1.540,05 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DAS CARREIRAS DOS SERVIDORES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA 

 

Cargo: TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 

PRÉ- REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO 

Formação: Ensino Médio ou Técnico 
Requisito básico: Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Técnico 

Atribuições 

Compete ao servidor ocupante do cargo de Secretário Escolar: 

 Coordenar, monitorar ou divulgar todas as normas procedentes de órgãos superiores, 
estimulando o pessoal em exercício na escola a respeitá-las, valorizá-las e agir, 
corretamente, de acordo com as mesmas; 

 Recolher, selecionar, classificar, codificar e catalogar todos os documentos que circulam 
ou que deveriam ser arquivados definitivamente; 

 Organizar os arquivos de modo racional e simples, mantendo-os sob sua guarda com o 
máximo sigilo; 

 Garantir a perfeita conservação e restauração dos documentos recolhidos; 

 Organizar as fontes de pesquisa ou as pastas de procura de modo que qualquer 
documento exigido seja rapidamente localizado; 

 Manter em dia a escrituração da escola com o máximo de qualidade e o mínimo possível 
de esforço; 



  Manter atualizada a documentação escolar, zelando pela sua fidedignidade, de modo a 
poder ser utilizada por ocasião da coleta de dados ou para subsidiar os trabalhos de 
inspeção, supervisão e orientação; 

 Trazer em dia a coleção de leis, regulamentos, instruções, circulares e despachos que 
dizem respeito às atividades do estabelecimento; 

 Identificar, interpretar e aplicar a legislação em vigor pertinente à organização da 
unidade escolar; 

 Planejar seu trabalho, de acordo com as necessidades da escola, estabelecendo objetivos 
claramente definidos e padrões mínimos de desempenho; 

 Participar das reuniões do estabelecimento, responsabilizando-se pela elaboração das 
atas; 

 Participar de reuniões como representante do estabelecimento quando solicitado pelo 
diretor; 

 Atender e auxiliar o inspetor escolar ou representantes da Secretaria Municipal de 
Educação em sua visitas escolares, apresentando-lhes documentos solicitados; 

 Atender alunos e comunidade, para prestar os esclarecimentos solicitados; 

 Solicitar informações do Inspetor escolar e responsável da Secretaria de Educação para 
esclarecimento e dúvidas; 

 Receber, registrar, classificar, arquivar e expedir correspondência, tomando as 
providências necessárias; 

 Fornecer, em tempo hábil, os documentos solicitados; 

 Controlar o material de consumo, material permanente e equipamentos da secretaria; 

 Participar de cursos de atualização, seminários, encontros e outros, sempre que possível; 

 Providenciar a concessão dos direitos e vantagens do pessoal no âmbito da escola; 

 Proceder à antecipação, registro e emissão de documentos comprobatórios da vida 
funcional de servidores da educação; 

 Redigir documentos destinados à comunicação, arquivo, informação e outros 
expedientes da área pedagógica; 

 Desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, que lhes forem 
atribuídas pelo diretor.  

 

Compete ao Técnico da Educação: 

 Executar tarefas administrativas relativas à sua função; 

 Receber, classificar, expedir, protocolar, distribuir e arquivar documentos em geral; 

 Atender prontamente ao público em geral, prestando informação e transmitindo avisos e 
esclarecimentos; 

 Atender a equipe técnica, administrativa e aos professores nas atividades que estejam 
relacionadas ao serviço da secretaria; 

 Executar demais atribuições que lhe forem confiadas pela direção ou diretamente pela 
secretária escolar; 

 Divulgar resultados bimestrais e finais para os alunos; 

 Conferir listagens de enturmação no início do ano; 

 Organizar os diários dos professores; 

 Manter sigilo sobre informações confidenciais; 

 Conhecer e aplicar a legislação do ensino na área de sua competência; 



 Interpretar e aplicar normas relacionadas com a administração de pessoal, material, 
patrimônio e serviços gerais, especificamente no campo da educação; 

 Proceder à autenticação, registro e emissão de documentos comprobatórios da vida 
funcional de servidores da educação; 

 Providenciar a organização da pasta funcional do servidor, mantendo-a atualizada; 

 Organizar e manter atualizados, cadastros, arquivos, fichários, livros e outros 
instrumentos de escrituração deste estabelecimento; 

 Redigir documentos destinados à comunicação, arquivo, informação e outros 
expedientes da área administrativa e da pedagógica, tais como atas e relatórios; 

 Preparar certidões, atestados, históricos escolares, e outros documentos solicitados; 

 Coletar, apurar, selecionar, registrar e consolidar dados para elaboração de informações 
estatísticas; 

 Realizar trabalhos de protocolo, preparo, seleção, classificação, registro e arquivamento 
de documentos e formulários; 

 Realizar trabalhos de digitação, impressão e duplicação na área escolar; 

 Fazer atendimento, orientar e encaminhar às partes; 

 Zelar pelo uso e conservação do material, mobiliário e equipamentos sob sua guarda na 
instituição escolar, no ato da matrícula, os documentos escolares exigidos pela legislação 
pertinente e providenciar os encaminhamentos devidos; 

 Desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem 
atribuídas pelo diretor ou secretário escolar. 

 Executar outras atividades correlatas ao cargo; 

 

 

Cargo: INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 

PRÉ- REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO 

Formação: Ensino Médio Completoou proficiência 

Requisito básico: Certificadode Conclusão do Ensino Médio ou Certificado da proficiência ou 

experiência profissional na área de informática  

Atribuições 

 Conhecer e manusear com segurança os programas e aplicativos da Informática 
Educacional; 

 Utilização de Internet e seus componentes (navegador WEB e correio eletrônico) para 
realização de pesquisas; 

  Instalação de software e utilização de software antivírus; 

  Noções de metodologias do Ensino e Didática (Práticas Metodológicas, Avaliação do 
Processo Educacional, Visão Interdisciplinar do conhecimento); 

 Utilização de recursos audiovisuais (projetor multimídia, scanner, gravador de DVD e CD, 
Pen Drive e impressoras); 

  Acompanhar processos de instalação e utilização de hardware e software para 
microinformática; 



  Ministrar aulas de Informática Educacional para alunos matriculados na Educação Básica, 
nas Unidades Escolares; 

  Orientar docentes das Unidades, quanto a correta utilização dos equipamentos e dos 
seus recursos; 

  Articular os aplicativos da Informática Educacional à ação docente, auxiliando os 
professores nos processos de planejamento e gestão do ensino, e aos alunos, no 
processo da aprendizagem; 

  Esclarecer dúvidas e orientar alunos e professores quanto a utilização dos recursos de 
informática e sua aplicação em trabalhos e pesquisas escolares; 

  Avaliar o desenvolvimento dos alunos; 

  Avaliar condições de funcionamento de hardware e software de microinformática; 

  Zelar pelas instalações do laboratório de informática, solicitar manutenção e/ou 
substituição dos equipamentos, quando necessário; 

 Executar outras atividades correlatas ao cargo; 
 

 

 

 

 

 

 

Cargo: AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PRÉ- REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO 

Formação: Formação em Ensino Médio Completo na Modalidade Normal,Curso Normal em 

Nível Médio/Professor de Educação Infantil,Curso Normal Superior,  ou Curso de Pedagogia 

com habilitação em Educação Infantil ou Curso de  Pedagogia mais Especialização em 

Educação Infantil; 

Requisito básico: Certificado de Conclusão do Ensino Médio Completo na Modalidade 

Normal,Curso Normal em Nível Médio/Professor de Educação Infantil,Curso Normal Superior,  

ou Curso de Pedagogia com habilitação em Educação Infantil ou Curso de  Pedagogia mais 

Especialização em Educação Infantil; 

Atribuições responsável pela sala 

 educar crianças de 0 a 5 anos matriculadas nas Escolas Municipais de Educação Infantil; 

 comunicar aos pais os acontecimentos relevantes do dia; 

 apurar a freqüência diária das crianças;  

 respeitar as etapas do desenvolvimento infantil; 

 planejar e executar o trabalho docente visando o aprimoramento da qualidade do ensino 
e uma maior integração do educando em seu meio social;  



 acompanhar e avaliar sistematicamente o processo educacional;  

 participar de atividades extra-classe; participar de reuniões pedagógicas e 
administrativas;  

 receber afetivamente as crianças na Escola de Educação Infantil, dentro de um ambiente 
acolhedor; 

 promover a adaptação das crianças que estão ingressando na Escola de Educação 
Infantil; 

 realizar suas tarefas com respeito, compreensão e carinho; 

 conhecer as características individuais das faixas etárias assistidas para uma atuação mais 
eficaz e de qualidade; 

 garantir a segurança das crianças na Instituição; 

 comunicar à equipe diretiva do estabelecimento os fatos e acontecimentos relevantes do 
dia e, se necessário, juntamente com a direção, informar aos pais; 

 proceder e orientar as crianças no que se refere à higiene pessoal, atendendo a faixa 
etária de atuação; 

 servir refeições, acompanhar e orientar as crianças durante as refeições, estimulando a 
aquisição de bons hábitos alimentares, deixando o ambiente limpo e organizado, após 
seu uso,  

 auxiliar as crianças menores na ingestão de alimentos na quantidade e forma adequada, 
oferecer mamadeira aos bebês, tomando o devido cuidado com o regurgito. 

 cuidar, estimular e orientar as crianças na aquisição de hábitos de higiene, trocar fraldas, 
dar banho e escovar os dentes; 

 promover e zelar pelo horário de repouso, observando o comportamento das crianças 
durante este período de repouso, bem como durante o desenvolvimento das atividades 
diárias, prestando os primeiros socorros, quando necessário e/ou relatando as 
ocorrências não rotineiras à Chefia Imediata, para providências subsequentes; 

 Manter disciplinadas as crianças quando sob sua responsabilidade.   

 Zelar pelos objetos pertencentes à Escola de Educação Infantil e pertencente às crianças.   

 Zelar pelas crianças durante as atividades livres no pátio.  

 Acompanhar as crianças em suas atividades educacionais como passeios, visitas,festas.   

 Observar, anotar e organizar registros das crianças matriculadas na rede municipal de 
ensino, em seu Plano de Trabalho e na Agenda das crianças.   

 Participar da avaliação da criança, elaborando parecer descritivo para ser entregue às 
famílias.   

 Zelar pela limpeza e organização do ambiente de trabalho 

 Participar das reuniões de pais promovidas pela escola.   

  Colaborar com atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.  

  Executar outras tarefas pertinentes que lhe forem delegadas ou correlatas ao cargo de 
Monitor de Educação Infantil. 

 Realizar atividades lúdicas e dirigidas, que proporcionem o desenvolvimento integral da 
criança, visando potencializar aspectos corporais, afetivas, emocionais, estéticos e éticos 
na perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis. 

 Conceber o brincar como importante meio do processo de desenvolvimento, de ensino e 
de aprendizagem.na Educação Infantil.   

 Viabilizar o desenvolvimento dos processos de Identidade e Autonomia das crianças, 
promovendo a formação pessoal e social e valorizando o convívio com a diversidade. 



 Participar do planejamento, execução e avaliação de projetos e atividades que 
proporcionem a ampliação do universo cognitivo da criança, contemplando os seguintes 
eixos de trabalho: Corpo e Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, 
Natureza e Sociedade e Matemática.   

 Executar as estratégias de estimulação para crianças que apresentam dificuldades em 
aspectos do desenvolvimento infantil seguindo orientações do Serviço de Supervisão.  

 Ter relação de respeito com seus colegas de trabalho.   

 Participar de reuniões pedagógicas e administrativas, seminários, encontros, palestras, 
sessões de estudo e eventos relacionados à educação.   

 Organizar o planejamento diário das atividades docentes, selecionando e integrando os 
conteúdos, atendendo as solicitações e orientações do Serviço de Coordenação 
Pedagógica e da Equipe Gestora do Estabelecimento, bem como determinações da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.   

 Elaborar por escrito e cumprir seu Plano de Trabalho, seguindo orientações da Equipe 
Gestora da Escola e da Coordenação Pedagógica da SMEC. 

 Colaborar com atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.   

 Comprometer-se com a prática educacional, respondendo às demandas familiares e das 
crianças.   
 

 
 Atribuições auxiliar de sala  

 

 respeitar as etapas do desenvolvimento infantil; 

 participar de atividades extra-classe; participar de reuniões pedagógicas e 
administrativas;  

 receber afetivamente as crianças na Escola de Educação Infantil, dentro de um ambiente 
acolhedor;   

 promover a adaptação das crianças que estão ingressando na Escola de Educação 
Infantil; 

 realizar suas tarefas com respeito, compreensão e carinho;   

 conhecer as características individuais das faixas etárias assistidas para uma atuação mais 
eficaz e de qualidade;  

 garantir a segurança das crianças na Instituição;   

 proceder e orientar as crianças no que se refere à higiene pessoal, atendendo a faixa 
etária de atuação;   

 servir refeições, acompanhar e orientar as crianças durante as refeições, estimulando a 
aquisição de bons hábitos alimentares, deixando o ambiente limpo e organizado, após 
seu uso,  

 auxiliar as crianças menores na ingestão de alimentos na quantidade e forma adequada, 
oferecer mamadeira aos bebês, tomando o devido cuidado com o regurgito. 

 cuidar, estimular e orientar as crianças na aquisição de hábitos de higiene, trocar fraldas, 
dar banho e escovar os dentes; 

 promover e zelar pelo horário de repouso, observando o comportamento das crianças 
durante este período de repouso, bem como durante o desenvolvimento das atividades 
diárias, prestando os primeiros socorros, quando necessário e/ou relatando as 
ocorrências não rotineiras à Chefia Imediata, para providências subsequentes; 



 Manter disciplinadas as crianças quando sob sua responsabilidade.   

 Zelar pelos objetos pertencentes à Escola de Educação Infantil e pertencente às crianças.   

 Zelar pelas crianças durante as atividades livres no pátio.  

 Acompanhar as crianças em suas atividades educacionais como passeios, visitas,festas.   

 Zelar pela limpeza e organização do ambiente de trabalho 

 Participar das reuniões de pais promovidas pela escola.   

  Colaborar com atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.  

  Executar outras tarefas pertinentes que lhe forem delegadas ou correlatas ao cargo de 
Auxiliar de Educação Infantil. 

 Auxiliar o professor de Educação Física em suas atividades; 

 Trabalhar o corpo e a mente com a psicomotricidade; 

 Ter relação de respeito com seus colegas de trabalho.  

  Participar de reuniões pedagógicas e administrativas, seminários, encontros, palestras, 
sessões de estudo e eventos relacionados à educação.  

 Realizar atividades lúdicas e dirigidas, que proporcionem o desenvolvimento integral da 
criança, visando potencializar aspectos corporais, afetivas, emocionais, estéticos e éticos 
na perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis. 

 Executar outras tarefas pertinentes que lhe forem delegadas ou correlatas ao cargo de 
Monitor de Educação Infantil. 

 

 

 

 

 

 

Cargo: AUXILIAR DE APOIO À EDUCAÇÃO 

PRÉ- REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO 

Formação: Ensino Fundamental completo 
Requisito básico: Certificado ou Histórico de Conclusão do Ensino Fundamental  

Atribuições 

 executaras atividades e serviçosemestabelecimentos de ensino ou em espaços físicos de 
sua extensão; 

 realizar trabalhos de limpeza, conservações de locais, móveis e utensílios; 

 limpar e organizar todas as áreas internas e externas das instituições de ensino;  

 realizar trabalhos de entrega de documentos, correspondências e publicações; 

 organizar espaços físicos como almoxarifados, depósitos e outros; 

 auxiliar os profissionais qualificados nas diversas atividades de manutenção de máquinas; 

 executar serviços como: lavar banheiros, executar serviços de rouparia e lavanderia em 
Centros Municipais de Educação Infantil; 

 zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio público municipal que esteja sob os 
seus cuidados, bem como daquele que possa ser alvo de quaisquer danos de terceiros; 



 atender às normas de segurança, higiene do trabalho e do meio ambiente e executar 
atividades correlatas. 

 zelar pela manipulação de alimentos da merenda escolar e sejam observadas as normas 
sanitárias vigentes. 

 participar de capacitação especifica de merendeiros oferecidos pela nutricionista ou pela 
Secretaria de Educação. 

 exercer atividade no campo da zeladoria em unidade escolar, ou no órgão central  

 realizar trabalhos de limpeza e conservação de locais e de utensílios sob sua guarda, 
zelando pela ordem e pela higiene em seu setor de trabalho;  

 efetuar a movimentação de móveis, utensílios, aparelhos visando  a melhoria do 
ambiente de trabalho e a qualidade da limpeza; 

 preparar e distribuir alimentos, mantendo limpo e em ordem o local, zelando pela 
adequada utilização e guarda de utensílios e gêneros alimentícios;  

 realizar pequenos reparos de alvenaria, marcenaria, pintura, eletricidade, instalações 
hidráulicas e de móveis e utensílios;  

 executar serviços simples de jardinagem e agricultura e atividades afins;  

 efetuar controle de estocagem, transporte e abastecimento de material e alimentos;  

 identificar defeitos nos aparelhos, providenciando os reparos necessários;  

 executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo previstas em 
regulamento. 

 preparar,manusear e cozinhar os alimentos da merenda escolar,conforme as orientações 
institucionais visando sempre a melhor qualidade; 

 estar disponível para assumir e ou ajudar na cozinha, fazendo o lanche pré determinado 
no cardápio,  

 cuidar e dar suporte à alunos com dificuldades físicas, motoras ou  psicomotoras na 
escola em suas ações de alimentar; vestir; deambular ou locomover; realizar higiene 
corporal; manipular objetos; sentar, levantar, transferência postural; escrever, 
digitar; comunicar; 

 fazer a orientação espacial dos alunos que dela necessite;. 

 executar outras atividades correlatas ao cargo; 

Cargo: NUTRICIONISTA EDUCACIONAL 

PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO 

Formação: Curso Superior em Nutrição 

Requisito básico: Diploma do Curso Superior e Registro Profissional 

Atribuições 

 compete ao nutricionista, no exercício de atividades profissionais, programar, elaborar e 
avaliar os cardápios, observando o seguinte: I - adequação às faixas etárias e aos perfis 
epidemiológicos das populações atendidas; II - respeito aos hábitos alimentares de cada 
localidade e à sua vocação agrícola; III - utilização de produtos da região, com preferência 
aos produtos básicos e prioridade aos produtos semi-elaborados e aos in-natura; 

 na elaboração de cardápios, o nutricionista deverá desenvolver as seguintes atividades: I 



- calcular os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela com base em 
recomendações nutricionais, avaliação nutricional e necessidades nutricionais 
específicas, definindo a quantidade e qualidade dos alimentos, obedecendo aos Padrões 
de Identidade e Qualidade (PIQ); II - planejar, orientar e supervisionar as atividades de 
seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela 
qualidade e conservação dos produtos, observadas sempre as boas práticas higiênicas e 
sanitárias; III - planejar e coordenar a aplicação de testes de aceitabilidade junto à 
clientela, quando da introdução de alimentos atípicos ao hábito alimentar local ou da 
ocorrência de quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou 
para avaliar a aceitação dos cardápios praticados, observando parâmetros técnicos, 
científicos e sensoriais reconhecidos e realizando análise estatística dos resultados; IV – 
estimular a identificação de crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à 
nutrição, para que recebam o atendimento adequado no PAE; V - elaborar o plano de 
trabalho anual do Programa de Alimentação Escolar (PAE) municipal, contemplando os 
procedimentos adotados para o desenvolvimento das atribuições; VI - elaborar o Manual 
de Boas Práticas de Fabricação para o Serviço de Alimentação; VII - desenvolver projetos 
de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a 
consciência ecológica e ambiental; VIII - interagir com o Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE) no exercício de suas atividades 

 coordenar, supervisionar e executar programas de educação permanente em 
alimentação e nutrição da comunidade escolar;  

 articular-se com a direção e com a coordenação pedagógica da escola para o 
planejamento de atividades lúdicas com o conteúdo de alimentação e nutrição;  

 assessorar o CAE no que diz respeito à execução técnica do PAE;  

 participar do processo de avaliação técnica dos fornecedores de gêneros alimentícios, 
segundo os padrões de identidade e qualidade, a fim de emitir parecer técnico, com o 
objetivo de estabelecer critérios qualitativos para a participação dos mesmos no 
processo de aquisição dos alimentos;  

 elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio;  

 orientar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, armazenamento de 
alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição 
e dos fornecedores de gêneros alimentícios;  

 participar do recrutamento, seleção e capacitação de pessoal que manuseia os 
alimentos;  

 colaborar na formação de profissionais na área de alimentação e nutrição, orientando 
estágios e participando de programas de treinamento e capacitação;  

 comunicar os responsáveis legais e, no caso de inércia destes, a autoridade competente, 
quando da existência de condições do PAE impeditivas de boa prática profissional ou que 
sejam prejudiciais à saúde e à vida da coletividade;  

 capacitar e coordenar as ações das equipes de supervisores das unidades da entidade 
executora.  

 compete ao nutricionista, zelar para que, na capacitação especifica de merendeiros, 
assim entendidos os manipuladores de alimentos da merenda escolar, sejam observadas 
as normas sanitárias vigentes; 

 executar outras atividades correlatas ao cargo;  

 



 

 

 

Cargo: ADMINISTRADOR EM INCLUSÃO DIGITAL 

PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO 

Formação: Nível Superior em Análise de Sistemas, Tecnólogo em processamento de 

Dados/Engenharia da Computação e ou Ciência da Computação 

Requisito básico: Diploma do Curso Superior 

Atribuições 

 instalação, configuração, e utilização de hardware e software para microinformática; 

 pacote Microsoft Office e Open Office, Windows XP Professional, Software Livre Linux; 

 aplicativos de Informática Educacional; 

 utilização de Internet e seus componentes (navegador WEB e correio eletrônico) para 
realização de pesquisas; 

 instalação de software e utilização de software anti-virus; 

 noções de metodologias do Ensino e Didática (Práticas Metodológicas, Avaliação do 
Processo Educacional, Visão Interdisciplinar do conhecimento); 

 utilizaçãode recursos audiovisuais (projetor multimídia, scanner, gravador de DVD e CD, 
Pen Drive e impressoras); 

 oferecersuporte e manutenção as tecnologias das instituições educacionais e secretaria 
de educação. 

 criar programas e planilhas para auxilio e facilitação do trabalho técnico da secretaria e 
das escolas. 

 instalar e configurar impressoras e computadores. 

 executar outras atividades correlatas ao cargo; 

 

 

Cargo: PROFESSOR  1 P1 / EDUCAÇÃO FÍSICA  
(EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º AO 5º ANO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO 

Formação: Licenciatura Plena em Educação Física 

Requisito básico: Diploma do Curso Superior em Educação Física 

Atribuições 

 planejar e executar o trabalho docente, atendendo crianças nas áreas afetiva, 
psicomotora e cognitiva com a elaboração de planos de atividades adequados à realidade 
e faixa etária das crianças e passíveis de aplicação; 



 utilizar os recursos pedagógicos que visem o crescimento da criança e da qualificação do 
ensino; 

 proceder avaliação individual das crianças, assim como acompanhar seu 
desenvolvimento durante o período escolar informando ao diretor os problemas 
detectados, propondo o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento, 
quando necessário; 

 durante as aulas, permanecer junto as crianças em tempo integral, para acompanhar as 
atividades e evitar acidentes; 

 manter contato com os pais a fim de buscar subsídios para melhor compreender e 
entender as crianças; 

 buscar atualização constante, através de leitura, participação em cursos, capacitações, 
seminários e atividades extra-classe; 

 ser assíduo nos Módulos para efetivamente cumprir a extensão da carga horária 
conforme a vigente legislação; 

 trabalhar o lúdico e o brincar, estimulando o desenvolvimento e as habilidades da 
criança; 

 trabalhar o corpo e a mente com a psicomotricidade; 

 desenvolver jogos educativos para estimular o desenvolvimento do alunos; 

 garantir a segurança das crianças na instituição; 

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

 levar ao conhecimento da Direção qualquer incidente ou dificuldade ocorridas; 

 manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade; 

 apurare organizar registro de frequência das crianças às aulas;  

 planejar e executar o trabalho docente visando o aprimoramento da qualidade do ensino 
e uma maior integração do educando em seu meio social;  

 acompanhar e avaliar sistematicamente o processo educacional;  

 elaborar, por escrito,  o planejamento das atividades docentes, selecionando e 
integrando os conteúdos que serão aplicados com a utilização das melhores estratégias 
de estimulação, sem desprezar as orientações do Serviço de Coordenação Pedagógica e 
da Equipe Gestora do Estabelecimento, bem como determinações da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura; 

 conceber o brincar como importante meio do processo de desenvolvimento, de ensino e 
de aprendizagem na Educação para viabilizar o desenvolvimento dos processos de 
identidade e autonomia das crianças, promovendo a formação pessoal e social e 
valorizando o convívio com a diversidade; 

 elaborar programa e planos de trabalho no que for de sua competência, em 
conformidade à proposta Político – Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Santa 
Vitória; 

 acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos, nos prazos 
fixados;  

 observar e registrar a freqüência e o processo de desenvolvimento das crianças, tanto 
individualmente como em grupo com o objetivo de acompanhar o processo de 
aprendizagem;  

 participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, conselhos de classe, cursos de 
capacitação;  

 colaborar ativamente no processo de integração da escola – família – comunidade; 



 realizar outras atividades correlatas com a função de seu cargo; 

 Executar e coordenar todas as atividades na área desportiva de lazer, social, cultural e 
cívicas, atividades psicomotoras, promover interação da escola com a Secretaria de 
Esportes na realização de jogos escolares,provas esportivas, ruas de lazer, campeonatos, 
torneios e eventos, bem como desempenhar outras funções compatíveis com a natureza 
do cargo de professor, estando também incluído nas competências do Professor 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo: PROFESSOR 1 P1  

(EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º AO 5º ANO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO 

Formação: Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil ou nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental ou Curso Normal Superior;  

Requisito básico: Diploma do Curso Superior; 



Atribuições 

 ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens 

significativas para os alunos;  

 elaborar programa e planos de trabalho no que for de sua competência, em 

conformidade à proposta Político Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Santa 

Vitória; 

 acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos, atribuindo-

lhes notas e/ou, conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados;  

 observar e registrar o processo de desenvolvimento das crianças, tanto individualmente 

como em grupo com o objetivo de acompanhar o processo de aprendizagem 

 estabelecer e implementar estratégias de recuperação paralela para os alunos de menor 

rendimento que apresentem necessidade de atenção específica; 

 registrar a freqüência diária dos alunos;  

 participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, conselhos de classe, cursos de 

capacitação;  

 colaborar ativamente no processo de integração da escola – família – comunidade; 

 observar e registrar o processo de desenvolvimento das crianças, tanto individualmente 

como em grupo com o objetivo de acompanhar o processo de aprendizagem.  

 organizar e manter atualizados os registros de avaliação do aluno; 

 realizar outras atividades correlatas com a função de seu cargo; 

 Planejar e executar o trabalho docente, atendendo crianças nas áreas afetiva, 

psicomotora e cognitiva; 

 Promover o bem estar da criança, a aptidão de suas experiências e o estímulo de seu 

interesse pelo processo de conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade; 

 Elaborar planos de atividades adequados à realidade e faixa etária das crianças e 

passíveis de aplicação; 

 Utilizar os recursos pedagógicos que visem o crescimento da criança e da qualificação do 

ensino; 

 Proceder avaliação individual das crianças, assim como acompanhar seu 

desenvolvimento durante o período escolar informando ao diretor e especialistas os 

problemas detectados, propondo o seu encaminhamento a setores específicos de 



atendimento, quando necessário; 

 Atender a criança nas necessidades básicas, alimentação, higiene, atividades recreativas 

e educacionais, de acordo com as orientações recebidas; 

 Permanecer junto as crianças tempo integral, evitando acidentes; 

 Manter contato com os pais a fim de buscar subsídios para melhor compreender e 

entender as crianças; 

 Buscar atualização constante, através de leitura, participação em cursos, capacitações, 

seminários e atividades extra-classe. 

  Ser assíduo nos Módulos; 

 Cumprir a extensão da carga horária conforme a legislação 

 Trabalhar o lúdico e o brincar, estimulando o desenvolvimento e as habilidades da 

criança. 

 Trabalhar o corpo e a mente com a psicomotricidade; 

 Desenvolver jogos educativos para estimular o desenvolvimento dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo: PROFESSOR  2 P2 

Matemática;Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Ciências Biológicas; Geografia; História; 

Arte; Educação Religiosa; Educação Física. 

PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO 



Formação:  

 2 P2 – Matemática – Licenciatura em Ciências com habilitação em Matemática ou 
Licenciatura Plena em Matemática. 

 2 P2 – Língua Portuguesa – Licenciatura Plena em Letras. 

 2 P2 – Língua Inglesa – Licenciatura Plena em Letras. 

 2 P2 – Ciências Biológicas – Licenciatura em Ciências Físicas e Biológicas ou 
Licenciatura Plena em Biologia. 

 2 P2 – Geografia – Licenciatura Curta em Estudos Sociais ou Licenciatura Plena em 
Geografia. 

 2 P2 – História – Licenciatura Curta em Estudos Sociais ou Licenciatura Plena em 
História. 

 2 P2 – Arte – Licenciatura Plena em Educação Artística. 

 2 P2 – Educação Religiosa – Licenciatura Plena em Ensino Religioso, Ciência da Religião 
ou Educação Religiosa ou Licenciatura Plena em qualquer área do conhecimento, cuja matriz 
curricular inclua conteúdo relativo à ciência da Religião, Metodologia, Filosofia do Ensino 
Religioso ou da Educação Religiosa. 

 2 P2 – Educação Física – Licenciatura Plena em Educação Física. 
Requisito básico: Diploma do Curso Superior; 

Atribuições 

 Exercer atividade de regência de aulas, complementadas com a elaboração de planos, 

programas e projetos; 

 Controlar e avaliar o rendimento escolar dos seus alunos; 

 Proporcionar ao educando condições efetivas, emocionais e psicológicas para garantir 

a aprendizagem; 

 Desempenhar suas atividades e tarefas com eficiência e dedicação; 

 Proporcionar ao educando a formação integral necessária ao desenvolvimento de 

suas potencialidades; 

 Conduzir seu trabalho, situando o educando como cidadão de auto-realização, 

preparando-o para o exercício consciente da cidadania; 

  Desenvolver trabalhos que elevem a auto-estima dos alunos; 

 Integrar-se ao processo educativo como agente dinamizador; 

 Comparecer às reuniões solicitadas pela direção da escola e Secretaria Municipal de 

Educação; 

 Prestar informações, com clareza, aos pais, sempre que solicitadas; 

 Desenvolver suas funções com observância das disposições legais e regulamentares. 

 Ser assíduo nos Módulos; 

 Cumprir a extensão da carga horária conforme a legislação. 

 

 

Cargo: PROFESSOR SALA RECURSO 

PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO 



Formação: Licenciaturaem qualquer área do conhecimento acrescida de 

formaçãoEspecializada em: Licenciatura Plena em Educação Especial; Pós-Graduação em 

Educação Especial ou Educação Inclusiva ou Cursos de aperfeiçoamento ou atualização 1 a 6 

cursos em cujo currículo conste,no mínimo de 120 horas de conteúdos das áreasde 

deficiência intelectual, surdez, física visual, múltipla e transtornos globais do desenvolvimento 

(TGD) 

Requisito básico: Diploma do Curso Superior, Histórico Escolar e Certificadosdos Cursos de 

Aperfeiçoamento ou atualização; 

Atribuições 

 Elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE do aluno contemplando: a identificação das 
habilidades e necessidades educacionais específicas do aluno; a definição e a organização 
das estratégias, serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade; o tipo de 
atendimento conforme as necessidades educacionais específicas do aluno; o cronograma 
do atendimento e a carga horária individual ou em pequenos grupos; 

 Programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade no AEE, na sala de aula comum e nos demais ambientes 
da escola; 

 Produzir materias didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as necessidades 
educacionais específicas dos alunos e os desafios que estes vivenciam no ensino comum, 
a partir dos objetivos e das atividades propostas no currículo;  

   Estabelecer a articulação com os professores das salas de aula e com os demais 
profissionais da escola, visando a disponibilização dos serviços e recursos e o 
desenvolvimento de atividades para a participação e aprendizagem dos alunos nas 
atividades escolares; bem como as parcerias com áreas intersetoriais;  

 Orientar os demais professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados pelos alunos de forma a ampliar suas habilidades, promovendo 
sua autonomia e participação;  

  Desenvolver atividades próprias do AEE, de acordo com as necessidades educacionais 
específicas do aluno: ensino da Língua Brasileira de Sinais – Libras para alunos com 
surdez; ensino da Língua Portuguesa escrita para alunos com surdez; ensino da 
Comunicação Aumentativa e Alternativa – CAA; ensino do sistema Braille, do uso do 
soroban e das técnicas para a orientação e mobilidade para alunos cegos; ensino da 
informática acessível e do uso dos recursos de Tecnologia Assistiva – TA; ensino de 
atividades de vida autônoma e social; orientação de atividades de enriquecimento 
curricular para as altas habilidades/superdotação; e promoção de atividades para o 
desenvolvimento das funções mentais superiores. 

 

 

 

Cargo: PROFESSOR GUIA INTÉRPRETE 

PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO 



Formação:Licenciaturaem qualquer área do conhecimento acrescida de 

formaçãoEspecializada em: Licenciatura Plena em Educação Especial; Pós-Graduação em 

Educação Especial ou Educação Inclusiva ou Curso em Surdo Cegueira de no mínimo 40 

horasou Curso de Libras  de no mínimo 180 horas ou Cursos de Sistema Braille, Curso de 

Orientação, Mobilidade e Baixa Visão , perfazendo no mínimo uma carga horária total de 120 

horas. 

Requisito básico: Diploma do Curso Superior, Histórico Escolar ou Certificadosdos Cursos de 

Surdo Cegueira com carga horária mínima de 40 horas ou Curso de Libras180 horas ou dos 

Cursos de Sistema Braille, de Orientação, Mobilidade e Baixa Visão , perfazendo a carga 

horária total de 120 horas;   

Atribuições 

 Compreender a mensagem em uma língua, extrair o sentido através da informação 
linguística (palavras, orações, aspectos como intensidade, tom, timbre, entonação, 
acentuação, ritmo e pausa), extralinguística (pistas sonoras ou visuais provenientes do 
emissor e da situação comunicativa), contextualizar o sentido na língua de destino 
(interpretação) ou na mesma língua em outro sistema de comunicação utilizado pela 
pessoa surdocega;  

 Descrever o que ocorre em torno da situação de comunicação, a qual inclui tanto o 
espaço físico em que esta se apresenta como as características e atividades das pessoas 
envolvidas;  

 Facilitar o deslocamento e a mobilidade do alunosurdocego no meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo: PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS 



PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO 

Formação:Licenciaturaem qualquer área do conhecimento acrescida de 
formaçãoEspecializada Licenciatura Plena em Educação Especial ou Educação Inclusiva ou Pós-
Graduação em Educação Especial ou Educação Inclusiva ou Certificação de proficiência em 
Tradução e Interpretação da LIBRAS/Língua Portuguesa (PROLIBRAS) ou Curso de 
aperfeiçoamento ou atualização – 01 a 06 cursos em cujo currículo conste, em cada, no 
mínimo 120 horas em LIBRAS. 
Requisito básico: Diploma do Curso Superior, do Curso de Especialização em Educação 
Especial ou Educação Inclusiva e Certificados de Proficiência e Curso de aperfeiçoamento ou 
atualização – 01 a 06 cursos em cujo currículo conste, em cada, no mínimo 120 horas em 
LIBRAS. 

Atribuições 

 Ser fiel à interpretação, não omitindo nenhuma fala do diálogo estabelecido entre o 
ouvinte e o aluno surdo;  

 redirecionar ao professor regente os questionamentos, dúvidas, sugestões e 
observações dos alunos a respeito das aulas, pois aquele é a referência no processo 
de ensino-aprendizagem;  

 estimular a relação direta entre alunos surdos e professor regente, ou entre alunos 
surdos e outros participantes da comunidade escolar, nunca respondendo por 
nenhuma das partes;  

 esclarecer e apoiar o professor regente no que diz respeito à escrita dos surdos, 
acompanhando o professor, caso necessário, e mediante solicitação, na correção das 
avaliações e na leitura dos textos dos alunos;  

 esclarecer aos alunos somente as questões pertinentes à língua e ao processo 
interpretativo, salvo em casos extraordinários em que a instituição o incumbir de 
algum aviso específico aos surdos;  

 buscar, quando necessário, o auxílio do professor regente, antes, durante e após as 
aulas, com o objetivo de garantir a qualidade de sua atuação, bem como a qualidade 
do acesso dos surdos à educação;  

 traduzir todas as questões da avaliação – do Português escrito para a Língua de Sinais 
– sem acréscimo de esclarecimentos, adendos, exemplificações ou demais auxílios, 
pois esses, quando necessários, dizem respeito somente ao professor;  

 auxiliar os alunos, durante a avaliação, no que se refere, exclusivamente, à Língua 
Portuguesa: significado, estrutura, léxico, contexto; 

 oferecer ao professor regente, quando esse solicitar, informações do processo de 
ensino-aprendizagem decorrente de sua intermediação interpretativa sem, contudo, 
assumir qualquer tipo de tutoria dos alunos;  

 informar ao professor regente as particularidades dos surdos, com ele 
reconsiderando, sempre que necessário, a adequação da forma de exposição dos 
conteúdos a tais especificidades, com o intuito de garantir a qualidade do acesso dos 
surdos a esses conteúdos escolares; 

 Estar presente às reuniões pedagógicas e administrativas, limitando sua participação 
aos seus interesses profissionais, às questões de comunicação e acessibilidade dos 
surdos, bem como àqueles que se referem à sua função interpretativa e educativa;  

 reunir-se com um representante da instituição escolar e com os demais intérpretes, 
sempre que surgir uma questão inusitada e complexa relacionada à sua atuação 



profissional e ética, para discuti-la e, só então, emitir um posicionamento. 

Cargo: PROFESSOR AEE - APOIO 

PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO 

Formação:Licenciatura em qualquer área do conhecimentoacrescida de Formação 

Especializada em: Licenciatura plena em Educação Especial ou Educação Inclusiva ou Pós-

graduação em Educação Especial ou Educação Inclusiva ou Curso de aperfeiçoamento ou 

atualização – 01 a 06 cursos em cujo currículo conste, em cada, no mínimo 120 horas de 

conteúdos das áreas de deficiência intelectual, surdez, física, visual, múltipla e 

Transtornos Globais do Desenvolvimento – TGD 

Requisito básico: Diploma do Curso Superior, Histórico Escolar ou Curso de aperfeiçoamento 

ou atualização – 01 a 06 cursos em cujo currículo conste, em cada, no mínimo 120 horas 

de conteúdos das áreas de deficiência intelectual, surdez, física, visual, múltipla e 

Transtornos Globais do Desenvolvimento – TGD 

Atribuições 

 Atuar de forma colaborativa com o professor regente da classe comum para a 
definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do aluno com 
necessidades educacionais especiais ao currículo e a sua interação no grupo; 

 Promover as condições para a inclusão dos alunos com necessidades educacionais 
especiais em todas as atividades da escola.  

 Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no processo 
educacional; 

 Orientar a elaboração de materiais didático-pedagógicos que possam ser utilizados 
pelos alunos na sala de aula;  

  Indicar e orientar o uso de equipamentos e materiais específicos e de outros recursos 
existentes na família e na comunidade; 

 Desenvolver formas de comunicação simbólica, estimulando o aprendizado da 
linguagem expressiva;  

  Preparar material específico para uso dos alunos na sala de aula; 

  Prover recursos de Comunicação Aumentativa e Alternativa; 

 Garantir o suprimento de material específico de Comunicação Aumentativa e 
Alternativa (pranchas, cartões de comunicação e outras), que atendam a necessidade 
comunicativa do aluno no espaço escolar;  

 Adaptar material pedagógico (jogos e livros de histórias) com a simbologia gráfica e 
construir pranchas de comunicação temáticas para cada atividade, com objetivo de 
proporcionar a apropriação e o aprendizado do uso do recurso de comunicação e 
ampliação de vocabulário de símbolos gráficos;  

 Identificar o melhor recurso de tecnologia assistiva que atenda as necessidades dos 
alunos, de acordo com sua habilidade física e sensorial atual, e promova sua 
aprendizagem por meio da informática acessível; 

 Ampliar o repertório comunicativo do aluno, por meio das atividades curriculares e de 
vida diária. 

 



 

Cargo: ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO 

PRÉ-REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO 

Formação: Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar e ou 

Gestão Escolar e ou licenciatura mais especialização em Supervisão escolar. 

Requisito básico: Diploma do Curso Superior e do Curso de Especialização em Supervisão 

Escolar. 

Atribuições 

 planejar, executar e avaliar sistematicamente ação pedagógica juntamente com a 
diretora e o corpo docente; 

 organizar, executar e divulgar pesquisas de experiências pedagógicas; 

 rever anualmente o plano curricular e orientar o mesmo de acordo com os parâmetros 
curriculares ou qualquer nova proposta pedagógica; 

 orientar o trabalho docente, colaborando na elaboração de instrumento de avaliação e 
sua aplicação; 

 elaborar gráficos para verificação do rendimento escolar em todas as matérias e 
disciplinas, e fazer estudos dos resultados, propondo novo planejamento; 

 estar sempre atualizado com as novas propostas de ensino; 

 promover reuniões, orientando o trabalho dos professores; 

 exercer funções complementares aos serviços pedagógicos. 

 coordenar o processo de construção coletiva e execução da Proposta Pedagógica, dos 
Planos de Estudo e dos Regimentos Escolares; 

 supervisionar o cumprimento dos dias letivos e horas/aula estabelecidos legalmente; 

 velar o cumprimento do plano de trabalho dos docentes nos estabelecimentos de ensino; 

 assegurar processo de avaliação da aprendizagem escolar e a recuperação dos alunos 
com menor rendimento, em colaboração com todos os segmentos da Comunidade 
Escolar, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino; 

 promover atividades de estudo e pesquisa na área educacional, estimulando o espírito de 
investigação e a criatividade dos profissionais da educação; 

 emitir parecer concernente à Supervisão Educacional; 

 planejar e coordenar atividades de atualização no campo educacional; 

 propiciar condições para a formação permanente dos educadores em serviço; 

 promover ações que objetivem a articulação dos educadores com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração com a escola; 

 assessorar os sistemas educacionais e instituições públicas nos aspectos concernentes à 
ação pedagógica. 

 assessorar os sujeitos hierárquicos em assuntos da área da supervisão escolar; 

 participardo planejamento global da escola: 

 coordenar o planejamento do ensino e o planejamento do currículo; 

 avaliar o grau de produtividade atingido à nível de Escola e à nível de atividades 
pedagógicas; 

 assessoraraos outros serviços técnicos da escola, visando manter coesões na forma de se 
permitir os objetos propostos pelos sistema Escolar; 



 manter-se constantemente atualizado com vistas a garantir padrões mais elevados de 
eficiência e de eficácia no desenvolvimento do processo, de melhoria curricular em 
função das atividades que desempenha. 

 

ANEXO III 
TABELA DE VENCIMENTOS 

CARREIRA ADMINISTRATIVA 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO I 

CARGOS: AUXILIAR DE APOIO DA EDUCAÇÃO 

Carga horária 40 horas Escolaridade: Fundamental Completo 

Nível  
Fundamental 
Completo Médio  Técnico  Superior 

1  R$ 1.000,00   R$ 1.020,00   R$ 1.050,60   R$ 1.103,13  

2  R$ 1.010,00   R$ 1.030,20   R$ 1.061,11   R$ 1.114,16  

3  R$ 1.020,10   R$ 1.040,50   R$ 1.071,72   R$ 1.125,30  

4  R$ 1.030,30   R$ 1.050,91   R$ 1.082,43   R$ 1.136,56  

5  R$ 1.040,60   R$ 1.061,42   R$ 1.093,26   R$ 1.147,92  

6  R$ 1.051,01   R$ 1.072,03   R$ 1.104,19   R$ 1.159,40  

7  R$ 1.061,52   R$ 1.082,75   R$ 1.115,23   R$ 1.170,99  

8  R$ 1.072,14   R$ 1.093,58   R$ 1.126,39   R$ 1.182,70  

9  R$ 1.082,86   R$ 1.104,51   R$ 1.137,65   R$ 1.194,53  

10  R$ 1.093,69   R$ 1.115,56   R$ 1.149,03   R$ 1.206,48  

11  R$ 1.104,62   R$ 1.126,71   R$ 1.160,52   R$ 1.218,54  

12  R$ 1.115,67   R$ 1.137,98   R$ 1.172,12   R$ 1.230,73  

13  R$ 1.126,83   R$ 1.149,36   R$ 1.183,84   R$ 1.243,03  

14  R$ 1.138,09   R$ 1.160,86   R$ 1.195,68   R$ 1.255,46  

15  R$ 1.149,47   R$ 1.172,46   R$ 1.207,64   R$ 1.268,02  

16  R$ 1.160,97   R$ 1.184,19   R$ 1.219,71   R$ 1.280,70  

17  R$ 1.172,58   R$ 1.196,03   R$ 1.231,91   R$ 1.293,51  

18  R$ 1.184,30   R$ 1.207,99   R$ 1.244,23   R$ 1.306,44  

19  R$ 1.196,15   R$ 1.220,07   R$ 1.256,67   R$ 1.319,51  

20  R$ 1.208,11   R$ 1.232,27   R$ 1.269,24   R$ 1.332,70  

21  R$ 1.220,19   R$ 1.244,59   R$ 1.281,93   R$ 1.346,03  

22  R$ 1.232,39   R$ 1.257,04   R$ 1.294,75   R$ 1.359,49  

23  R$ 1.244,72   R$ 1.269,61   R$ 1.307,70   R$ 1.373,08  

24  R$ 1.257,16   R$ 1.282,31   R$ 1.320,78   R$ 1.386,81  

25  R$ 1.269,73   R$ 1.295,13   R$ 1.333,98   R$ 1.400,68  

26  R$ 1.282,43   R$ 1.308,08   R$ 1.347,32   R$ 1.414,69  

27  R$ 1.295,26   R$ 1.321,16   R$ 1.360,80   R$ 1.428,84  

28  R$ 1.308,21   R$ 1.334,37   R$ 1.374,40   R$ 1.443,12  

29  R$ 1.321,29   R$ 1.347,72   R$ 1.388,15   R$ 1.457,56  

30  R$ 1.334,50   R$ 1.361,19   R$ 1.402,03   R$ 1.472,13  

31  R$ 1.347,85   R$ 1.374,81   R$ 1.416,05   R$ 1.486,85  

32  R$ 1.361,33   R$ 1.388,55   R$ 1.430,21   R$ 1.501,72  

33  R$ 1.374,94   R$ 1.402,44   R$ 1.444,51   R$ 1.516,74  



34  R$ 1.388,69   R$ 1.416,46   R$ 1.458,96   R$ 1.531,91  

35  R$ 1.402,58   R$ 1.430,63   R$ 1.473,55   R$ 1.547,22  

36  R$ 1.416,60   R$ 1.444,93   R$ 1.488,28   R$ 1.562,70  

 

 NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO II 

CARGOS: AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL e INSTRUTOR DE INFORMÁTICA   

Carga horária: 30 horas semanais 

CLASSE C D E F G 

NÍVEL ENSINO MÉDIO LIC.PLENA ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO 

1 1303,78 1368,97 1505,87 1731,75 2078,09 

2 1316,82 1382,66 1520,92 1749,06 2098,88 

3 1329,99 1396,49 1536,13 1766,55 2119,86 

4 1343,29 1410,45 1551,50 1784,22 2141,06 

5 1356,72 1424,55 1567,01 1802,06 2162,47 

6 1370,29 1438,80 1582,68 1820,08 2184,10 

7 1383,99 1453,19 1598,51 1838,28 2205,94 

8 1397,83 1467,72 1614,49 1856,67 2228,00 

9 1411,81 1482,40 1630,64 1875,23 2250,28 

10 1425,92 1497,22 1646,94 1893,98 2272,78 

11 1440,18 1512,19 1663,41 1912,92 2295,51 

12 1454,59 1527,32 1680,05 1932,05 2318,46 

13 1469,13 1542,59 1696,85 1951,37 2341,65 

14 1483,82 1558,01 1713,82 1970,89 2365,07 

15 1498,66 1573,59 1730,95 1990,60 2388,72 

16 1513,65 1589,33 1748,26 2010,50 2412,60 

17 1528,78 1605,22 1765,75 2030,61 2436,73 

18 1544,07 1621,28 1783,40 2050,91 2461,10 

19 1559,51 1637,49 1801,24 2071,42 2485,71 

20 1575,11 1653,86 1819,25 2092,14 2510,57 

21 1590,86 1670,40 1837,44 2113,06 2535,67 

22 1606,77 1687,11 1855,82 2134,19 2561,03 

23 1622,84 1703,98 1874,38 2155,53 2586,64 

24 1639,06 1721,02 1893,12 2177,09 2612,50 

25 1655,45 1738,23 1912,05 2198,86 2638,63 

26 1672,01 1755,61 1931,17 2220,85 2665,02 

27 1688,73 1773,17 1950,48 2243,05 2691,67 

28 1705,62 1790,90 1969,99 2265,49 2718,58 

29 1722,67 1808,81 1989,69 2288,14 2745,77 

30 1739,90 1826,89 2009,58 2311,02 2773,23 

31 1757,30 1845,16 2029,68 2334,13 2800,96 

32 1774,87 1863,62 2049,98 2357,47 2828,97 



33 1792,62 1882,25 2070,48 2381,05 2857,26 

34 1810,55 1901,07 2091,18 2404,86 2885,83 

35 1828,65 1920,08 2112,09 2428,91 2914,69 

36 1846,94 1939,29 2133,21 2453,20 2943,84 

 

 

 NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO III 

CARGOS: TÉCNICO DA EDUCAÇÃO 

Carga horária: 30 horas semanais 

CLASSE C D E F G 

NÍVEL ENS.MÉDIO GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO 

1 1391,54 1461,12 1607,23 1848,31 2217,98 

2 1405,46 1475,73 1623,30 1866,80 2240,16 

3 1419,51 1490,49 1639,53 1885,46 2262,56 

4 1433,71 1505,39 1655,93 1904,32 2285,18 

5 1448,04 1520,44 1672,49 1923,36 2308,03 

6 1462,52 1535,65 1689,21 1942,60 2331,11 

7 1477,15 1551,01 1706,11 1962,02 2354,43 

8 1491,92 1566,52 1723,17 1981,64 2377,97 

9 1506,84 1582,18 1740,40 2001,46 2401,75 

10 1521,91 1598,00 1757,80 2021,47 2425,77 

11 1537,13 1613,98 1775,38 2041,69 2450,02 

12 1552,50 1630,12 1793,13 2062,10 2474,53 

13 1568,02 1646,42 1811,07 2082,73 2499,27 

14 1583,70 1662,89 1829,18 2103,55 2524,26 

15 1599,54 1679,52 1847,47 2124,59 2549,51 

16 1615,53 1696,31 1865,94 2145,83 2575,00 

17 1631,69 1713,27 1884,60 2167,29 2600,75 

18 1648,01 1730,41 1903,45 2188,97 2626,76 

19 1664,49 1747,71 1922,48 2210,85 2653,03 

20 1681,13 1765,19 1941,71 2232,96 2679,56 

21 1697,94 1782,84 1961,12 2255,29 2706,35 

22 1714,92 1800,67 1980,74 2277,85 2733,42 

23 1732,07 1818,68 2000,54 2300,62 2760,75 

24 1749,39 1836,86 2020,55 2323,63 2788,36 

25 1766,89 1855,23 2040,75 2346,87 2816,24 

26 1784,56 1873,78 2061,16 2370,34 2844,40 

27 1802,40 1892,52 2081,77 2394,04 2872,85 

28 1820,42 1911,45 2102,59 2417,98 2901,58 

29 1838,63 1930,56 2123,62 2442,16 2930,59 

30 1857,02 1949,87 2144,85 2466,58 2959,90 



31 1875,59 1969,36 2166,30 2491,25 2989,50 

32 1894,34 1989,06 2187,96 2516,16 3019,39 

33 1913,28 2008,95 2209,84 2541,32 3049,58 

34 1932,42 2029,04 2231,94 2566,73 3080,08 

35 1951,74 2049,33 2254,26 2592,40 3110,88 

36 1971,26 2069,82 2276,80 2618,33 3141,99 

 

 

ANEXO III 
TABELA DE VENCIMENTOS 
CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO IV 

CARGOS: Professor 1 P1 

Carga horária: 24horas semanais 

 
1% 5% 10% 15% 20% 

CLASSE C D E F G 

NÍVEL 
ENSINO 
MÉDIO LIC.PLENA ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO 

1 1396,60 1466,43 1613,07 1855,03 2226,04 

2 1410,57 1481,09 1629,20 1873,58 2248,30 

3 1424,67 1495,91 1645,50 1892,32 2270,78 

4 1438,92 1510,86 1661,95 1911,24 2293,49 

5 1453,31 1525,97 1678,57 1930,36 2316,43 

6 1467,84 1541,23 1695,36 1949,66 2339,59 

7 1482,52 1556,64 1712,31 1969,16 2362,99 

8 1497,34 1572,21 1729,43 1988,85 2386,62 

9 1512,32 1587,93 1746,73 2008,74 2410,48 

10 1527,44 1603,81 1764,19 2028,82 2434,59 

11 1542,72 1619,85 1781,84 2049,11 2458,93 

12 1558,14 1636,05 1799,65 2069,60 2483,52 

13 1573,72 1652,41 1817,65 2090,30 2508,36 

14 1589,46 1668,93 1835,83 2111,20 2533,44 

15 1605,36 1685,62 1854,19 2132,31 2558,78 

16 1621,41 1702,48 1872,73 2153,64 2584,36 

17 1637,62 1719,50 1891,45 2175,17 2610,21 

18 1654,00 1736,70 1910,37 2196,92 2636,31 

19 1670,54 1754,07 1929,47 2218,89 2662,67 

20 1687,24 1771,61 1948,77 2241,08 2689,30 

21 1704,12 1789,32 1968,26 2263,49 2716,19 

22 1721,16 1807,22 1987,94 2286,13 2743,35 

23 1738,37 1825,29 2007,82 2308,99 2770,79 

24 1755,75 1843,54 2027,90 2332,08 2798,50 

25 1773,31 1861,98 2048,17 2355,40 2826,48 

26 1791,04 1880,60 2068,66 2378,95 2854,75 



27 1808,95 1899,40 2089,34 2402,74 2883,29 

28 1827,04 1918,40 2110,24 2426,77 2912,13 

29 1845,31 1937,58 2131,34 2451,04 2941,25 

30 1863,77 1956,96 2152,65 2475,55 2970,66 

31 1882,41 1976,53 2174,18 2500,31 3000,37 

32 1901,23 1996,29 2195,92 2525,31 3030,37 

33 1920,24 2016,25 2217,88 2550,56 3060,67 

34 1939,44 2036,42 2240,06 2576,07 3091,28 

35 1958,84 2056,78 2262,46 2601,83 3122,19 

36 1978,43 2077,35 2285,08 2627,85 3153,42 

 

ANEXO III 
TABELA DE VENCIMENTOS 
CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO V 

CARGOS: Professor2 P2 

Carga horária: 24horas semanais 

1% 10% 15% 20% 
 CLASSE D E F G 

NÍVEL LIC PLENA ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO 

1 1540,05 1694,06 1948,16 2337,80 

2 1555,45 1711,00 1967,64 2361,17 

3 1571,01 1728,11 1987,32 2384,79 

4 1586,72 1745,39 2007,19 2408,63 

5 1602,58 1762,84 2027,27 2432,72 

6 1618,61 1780,47 2047,54 2457,05 

7 1634,79 1798,27 2068,01 2481,62 

8 1651,14 1816,26 2088,69 2506,43 

9 1667,65 1834,42 2109,58 2531,50 

10 1684,33 1852,76 2130,68 2556,81 

11 1701,17 1871,29 2151,98 2582,38 

12 1718,19 1890,00 2173,50 2608,20 

13 1735,37 1908,90 2195,24 2634,29 

14 1752,72 1927,99 2217,19 2660,63 

15 1770,25 1947,27 2239,36 2687,24 

16 1787,95 1966,75 2261,76 2714,11 

17 1805,83 1986,41 2284,37 2741,25 

18 1823,89 2006,28 2307,22 2768,66 

19 1842,13 2026,34 2330,29 2796,35 

20 1860,55 2046,60 2353,59 2824,31 

21 1879,15 2067,07 2377,13 2852,56 

22 1897,95 2087,74 2400,90 2881,08 

23 1916,92 2108,62 2424,91 2909,89 

24 1936,09 2129,70 2449,16 2938,99 



25 1955,45 2151,00 2473,65 2968,38 

26 1975,01 2172,51 2498,39 2998,06 

27 1994,76 2194,24 2523,37 3028,04 

28 2014,71 2216,18 2548,60 3058,33 

29 2034,85 2238,34 2574,09 3088,91 

30 2055,20 2260,72 2599,83 3119,80 

31 2075,75 2283,33 2625,83 3151,00 

32 2096,51 2306,16 2652,09 3182,51 

33 2117,48 2329,23 2678,61 3214,33 

34 2138,65 2352,52 2705,39 3246,47 

35 2160,04 2376,04 2732,45 3278,94 

36 2181,64 2399,80 2759,77 3311,73 

ANEXO III 
TABELA DE VENCIMENTOS 
CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO VI 

CARGOS: ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO  

Carga horária: 24horas semanais 

CLASSE D E F G 

NÍVEL LIC PLENA ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO 

1 2023,87 2226,26 2560,20 3072,23 

2 2044,11 2248,52 2585,80 3102,96 

3 2064,55 2271,00 2611,66 3133,99 

4 2085,20 2293,71 2637,77 3165,33 

5 2106,05 2316,65 2664,15 3196,98 

6 2127,11 2339,82 2690,79 3228,95 

7 2148,38 2363,22 2717,70 3261,24 

8 2169,86 2386,85 2744,88 3293,85 

9 2191,56 2410,72 2772,32 3326,79 

10 2213,48 2434,82 2800,05 3360,06 

11 2235,61 2459,17 2828,05 3393,66 

12 2257,97 2483,76 2856,33 3427,59 

13 2280,55 2508,60 2884,89 3461,87 

14 2303,35 2533,69 2913,74 3496,49 

15 2326,39 2559,03 2942,88 3531,45 

16 2349,65 2584,62 2972,31 3566,77 

17 2373,15 2610,46 3002,03 3602,44 

18 2396,88 2636,57 3032,05 3638,46 

19 2420,85 2662,93 3062,37 3674,85 

20 2445,06 2689,56 3093,00 3711,59 

21 2469,51 2716,46 3123,93 3748,71 

22 2494,20 2743,62 3155,16 3786,20 

23 2519,14 2771,06 3186,72 3824,06 

24 2544,33 2798,77 3218,58 3862,30 

25 2569,78 2826,76 3250,77 3900,92 



26 2595,48 2855,02 3283,28 3939,93 

27 2621,43 2883,57 3316,11 3979,33 

28 2647,64 2912,41 3349,27 4019,12 

29 2674,12 2941,53 3382,76 4059,32 

30 2700,86 2970,95 3416,59 4099,91 

31 2727,87 3000,66 3450,76 4140,91 

32 2755,15 3030,66 3485,26 4182,32 

33 2782,70 3060,97 3520,12 4224,14 

34 2810,53 3091,58 3555,32 4266,38 

35 2838,63 3122,50 3590,87 4309,05 

36 2867,02 3153,72 3626,78 4352,14 

 

  



TABELA DE VENCIMENTOS 
CARREIRA ADMINISTRATIVA 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO VII 

CARGOS:  Nutricionista e Administrador de Inclusão Digital  

Carga horária: 30horas semanais 

CLASSE D E F G 

NÍVEL LIC PLENA ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO 

1 2250,00 2475,00 2722,50 3130,88 

2 2272,50 2499,75 2749,73 3162,18 

3 2295,23 2524,75 2777,22 3193,81 

4 2318,18 2549,99 2804,99 3225,74 

5 2341,36 2575,49 2833,04 3258,00 

6 2364,77 2601,25 2861,37 3290,58 

7 2388,42 2627,26 2889,99 3323,49 

8 2412,30 2653,53 2918,89 3356,72 

9 2436,43 2680,07 2948,08 3390,29 

10 2460,79 2706,87 2977,56 3424,19 

11 2485,40 2733,94 3007,33 3458,43 

12 2510,25 2761,28 3037,41 3493,02 

13 2535,36 2788,89 3067,78 3527,95 

14 2560,71 2816,78 3098,46 3563,23 

15 2586,32 2844,95 3129,44 3598,86 

16 2612,18 2873,40 3160,74 3634,85 

17 2638,30 2902,13 3192,35 3671,20 

18 2664,68 2931,15 3224,27 3707,91 

19 2691,33 2960,47 3256,51 3744,99 

20 2718,25 2990,07 3289,08 3782,44 

21 2745,43 3019,97 3321,97 3820,26 

22 2772,88 3050,17 3355,19 3858,47 

23 2800,61 3080,67 3388,74 3897,05 

24 2828,62 3111,48 3422,63 3936,02 

25 2856,90 3142,59 3456,85 3975,38 

26 2885,47 3174,02 3491,42 4015,13 

27 2914,33 3205,76 3526,34 4055,29 

28 2943,47 3237,82 3561,60 4095,84 

29 2972,90 3270,20 3597,21 4136,80 

30 3002,63 3302,90 3633,19 4178,16 

31 3032,66 3335,93 3669,52 4219,95 

32 3062,99 3369,29 3706,21 4262,15 

33 3093,62 3402,98 3743,28 4304,77 

34 3124,55 3437,01 3780,71 4347,82 

35 3155,80 3471,38 3818,52 4391,29 



36 3187,36 3506,09 3856,70 4435,21 

 

ANEXO IV 

TABELA DE VACÂNCIA DE CARGOS 

CARGO 
 
 

SÍMBOLO 
DE 

 VENCIMENTO 
 

VAGAS 
 PREVISTAS 

 

PROFESSOR 2 P2 FILOSOFIA SV-14 04 

 

 

 


