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ANEXO I 
      CARGOS, VAGAS, JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTOS E DESCRIÇÕES SINTÉTICAS 

 

 
 

CÓDIGO CARGO REQUISITOS 
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL DE 
VAGAS 

VAGAS 
AC 

VAGAS 
PcD 

JORNADA DE TRABALHO 
(HORAS SEMANAIS) VENCIMENTO-BASE 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

001 BIBLIOTECÁRIO Curso de Nível Superior em Biblioteconomia e 
registro no respectivo Conselho de Classe. 01 01 - 20h R$ 1.243,55 

002 PROFESSOR II – 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

Curso de Nível Superior com Licenciatura 
Plena na área de atuação ou outra graduação 
correspondente a áreas de conhecimento 
específicas do currículo, com formação 
pedagógica nos termos da legislação vigente. 

02 02 - 20h R$ 1.922,82 

003 PROFESSOR II – 
CIÊNCIAS 

Curso de Nível Superior com Licenciatura 
Plena na área de atuação ou outra graduação 
correspondente a áreas de conhecimento 
específicas do currículo, com formação 
pedagógica nos termos da legislação vigente. 

CR - - 20h R$ 1.922,82 

004 PROFESSOR II – 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Curso de Nível Superior com Licenciatura 
Plena na área de atuação ou outra graduação 
correspondente a áreas de conhecimento 
específicas do currículo, com formação 
pedagógica nos termos da legislação vigente.  

01 01 - 20h R$ 1.922,82 

005 PROFESSOR II – 
GEOGRAFIA 

Curso de Nível Superior com Licenciatura 
Plena na área de atuação ou outra graduação 
correspondente a áreas de conhecimento 
específicas do currículo, com formação 
pedagógica nos termos da legislação vigente.  

01 01 - 20h R$ 1.922,82 

006 PROFESSOR II – 
HISTÓRIA 

Curso de Nível Superior com Licenciatura 
Plena na área de atuação ou outra graduação 
correspondente a áreas de conhecimento 
específicas do currículo, com formação 
pedagógica nos termos da legislação vigente.  

01 01 - 20h R$ 1.922,82 
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CÓDIGO CARGO REQUISITOS 
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL DE 
VAGAS 

VAGAS 
AC 

VAGAS 
PcD 

JORNADA DE TRABALHO 
(HORAS SEMANAIS) VENCIMENTO-BASE 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

007 PROFESSOR II – INGLÊS 

Curso de Nível Superior com Licenciatura 
Plena na área de atuação ou outra graduação 
correspondente a áreas de conhecimento 
específicas do currículo, com formação 
pedagógica nos termos da legislação vigente.  

01 01 - 20h R$ 1.922,82 

008 PROFESSOR II – 
MATEMÁTICA 

Curso de Nível Superior com Licenciatura 
Plena na área de atuação ou outra graduação 
correspondente a áreas de conhecimento 
específicas do currículo, com formação 
pedagógica nos termos da legislação vigente.  

CR - - 20h R$ 1.922,82 

009 PROFESSOR II – 
PORTUGUÊS 

Curso de Nível Superior com Licenciatura 
Plena na área de atuação ou outra graduação 
correspondente a áreas de conhecimento 
específicas do currículo, com formação 
pedagógica nos termos da legislação vigente.  

01 01 - 20h R$ 1.922,82 

010 PROFESSOR DE MÚSICA 

Curso de Nível Superior com Licenciatura 
Plena na área de atuação ou outra graduação 
correspondente a áreas de conhecimento 
específicas do currículo, com formação 
pedagógica nos termos da legislação vigente.  

02 02 - 20h R$ 1.922,82 

011 
PEDAGOGO – 
ORIENTADOR 
EDUCACIONAL 

Licenciatura Plena em Pedagogia ou outra 
Licenciatura com pós-graduação específica. 01 01 - 20h R$ 1.922,82 

012 PEDAGOGO – 
SUPERVISOR ESCOLAR 

Licenciatura Plena em Pedagogia ou outra 
Licenciatura com pós-graduação específica. 01 01 - 20h R$ 1.922,82 
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CÓDIGO CARGO REQUISITOS 
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL DE 
VAGAS 

VAGAS 
AC 

VAGAS 
PcD 

JORNADA DE TRABALHO 
(HORAS SEMANAIS) VENCIMENTO-BASE 

MAGISTÉRIO DE NÍVEL MÉDIO 

013 PROFESSOR I 

Formação de Nível Superior, em Curso de 
Licenciatura Plena ou Curso Normal Superior, 
admitida como formação mínima a obtida em 
Magistério de Nível Médio, na modalidade 
Normal. 

10 09 01 22,5h R$ 2.163,17 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 

014 AUXILIAR DE CRECHE Curso de Nível Médio Completo. 11 10 01 40h R$ 1.243,55 

015 MEDIADOR EDUCACIONAL Curso de Nível Médio Completo. 10 09 01 40h R$ 1.243,55 

4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

016 MERENDEIRA 4ª série ou 5º ano do Ensino Fundamental. 05 05 - 40h R$ 1.243,55 
 

 
Legendas: 
AC = Ampla Concorrência 
PcD = Pessoa com Deficiência 
CR = Cadastro Reserva 

 
Descrições sintéticas dos cargos 
 
Bibliotecário: Responsável pela organização, direção e execução dos serviços técnicos de biblioteconomia, pela administração e direção de bibliotecas, pela 
organização e direção dos serviços de documentação, pela execução dos serviços de classificação e catalogação de manuscritos e de livros raros e preciosos, de 
mapotecas, de publicações oficiais e seriadas, de bibliografia e referência. 
 
Professor I: Compreende os cargos que se destinam à docência, na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e à educação de jovens e adultos, 1º Segmento. 

Professor II: Compreende os cargos que se destinam à docência de disciplinas específicas no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos, 2º Segmento. 

Professor de Música: Desperta nos estudantes o interesse e o entendimento do som e de suas características; Reconhecendo e descrevendo analiticamente as diversas naturezas 
sonoras, ajudando aos estudantes a penetrar no mundo da música; A sua atuação será em instituições de ensino com diversas faixas etárias e diferentes graus de 
desenvolvimento pessoal de cada estudante. 
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Pedagogo: Compreende os cargos que se destinam à realização de atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, nas áreas de planejamento, supervisão 
e orientação educacionais. 

Auxiliar de Creche: Auxiliar o profissional da área de educação tomando todos os cuidados com as crianças no recinto da creche; Executar procedimentos de 
higiene como: banho, limpeza das partes íntimas após as necessidades fisiológicas, cuidados com os cabelos, os ouvidos, as vistas e a escovação dos dentes; 
Executar, sob a coordenação e juntamente com o profissional da área de educação, atividade de lazer e recreativas observando padrões didáticos de segurança; 
Alimentar as crianças sob a coordenação do profissional da área de educação seguindo todos os procedimentos definidos durante o treinamento recebido. 
 
Mediador Educacional: Responsável pelo apoio ao processo de escolarização do aluno com deficiência múltipla ou condutas típicas que, em função da 
complexidade de seu quadro clínico, tem inviabilizada sua inserção individualmente em sala de aula, em todo período escolar; em dar suporte ao aluno na execução 
das atividades pedagógicas (escritas, de movimento e outras) propostas pelo professor; em dar atenção individualizada ao aluno nas atividades da vida autônoma e 
social, tais como: ajudá-lo a alimentar-se; ajudá-lo com os hábitos de higiene (troca de fraldas, usar o banheiro adequadamente); ajudá-lo no convívio social, 
promovendo o bem estar da criança no ambiente escolar; em auxiliar o aluno a se locomover por toda a instituição de ensino na qual está matriculado, assegurando 
sua participação em todas as atividades pedagógicas desenvolvidas dentro ou fora da sala de aula; em auxiliar o aluno a transpor eventuais barreiras de 
acessibilidade existentes; em auxiliar o aluno com o uso de equipamentos, mobiliários e recursos educacionais para acessibilidade da Rede Municipal de Ensino; em 
auxiliar o aluno em suas comunicações interpessoais; em informar ao professor ou ao diretor da instituição e aos responsáveis pela criança, qualquer tipo de 
alteração comportamental, física ou emocional que esta apresentar; em informar-se na direção da unidade escolar sobre a deficiência apresentada pelo aluno que irá 
prestar apoio, capacitando-se, quando necessário, para o correto atendimento educacional especializado. 
 
Merendeira: Preparar, distribuir e controlar a merenda e refeições, responsabilizando-se pela conservação, limpeza, higiene e zelo da cozinha, refeitório e utensílios, 
bem como da merenda e das refeições, atendendo ao programa de alimentação da Rede Municipal de Ensino. 
 


