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CONCURSO PÚBLICO – Edital Nº 001/2013/PMB 
 
 

 
TABELA DE CARGOS/LOTAÇÃO 

 
 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

Cargo Função Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

Nº 
Vagas 
PcD 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária Síntese das Atividades 

Agente de 
Limpeza 

Educacional 
A mesma 

Zona 
Rural – 
Distrito 
Sede 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

07 01 
R$ 678,00 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Realizar atividades de conservação e limpeza em 
geral do prédio escolar, remover lixo e detritos, 
fazer as arrumações nos locais de trabalho, limpar 
pisos, vidros, lustres, móveis, instalações 
sanitárias e outras, executar tarefas de 
conservação e guarda dos materiais e utensílios 
de limpeza e outras atividades correlatas. 

Agente de 
Limpeza 

Educacional 
A mesma 

Zona 
Rural – 
Distrito 
Curumu 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

05 01 
R$ 678,00 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Realizar atividades de conservação e limpeza em 
geral do prédio escolar, remover lixo e detritos, 
fazer as arrumações nos locais de trabalho, limpar 
pisos, vidros, lustres, móveis, instalações 
sanitárias e outras, executar tarefas de 
conservação e guarda dos materiais e utensílios 
de limpeza e outras atividades correlatas. 

Agente de 
Limpeza 

Educacional 
A mesma 

Zona 
Rural – 
Distrito 

São 
Miguel 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

05 01 
R$ 678,00 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Realizar atividades de conservação e limpeza em 
geral do prédio escolar, remover lixo e detritos, 
fazer as arrumações nos locais de trabalho, limpar 
pisos, vidros, lustres, móveis, instalações 
sanitárias e outras, executar tarefas de 
conservação e guarda dos materiais e utensílios 
de limpeza e outras atividades correlatas. 

Agente de 
Limpeza 

Educacional 
A mesma 

Zona 
Rural – 
Distrito 
Antônio 
Lemos 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

04 - 
R$ 678,00 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Realizar atividades de conservação e limpeza em geral 
do prédio escolar, remover lixo e detritos, fazer as 
arrumações nos locais de trabalho, limpar pisos, vidros, 
lustres, móveis, instalações sanitárias e outras, 
executar tarefas de conservação e guarda dos materiais 
e utensílios de limpeza e outras atividades correlatas. 
 



 

2 

 

Agente de 
Alimentação 
Educacional 

A mesma 
Zona 

Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

20 01 
R$ 678,00 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e 
distribuição dos alimentos da merenda escolar, 
zelar pela limpeza, conservação e higiene dos 
utensílios utilizados no preparo da merenda 
escolar, operar fogões, aparelhos de preparação e 
manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração 
e outros a recolher, limpeza geral da cozinha e do 
refeitório e outras atividades correlatas. 
 

Agente de 
Alimentação 
Educacional 

A mesma 

Zona 
Rural – 
Distrito 
Sede 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

07 01 
R$ 678,00 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e 
distribuição dos alimentos da merenda escolar, 
zelar pela limpeza, conservação e higiene dos 
utensílios utilizados no preparo da merenda 
escolar, operar fogões, aparelhos de preparação e 
manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração 
e outros a recolher, limpeza geral da cozinha e do 
refeitório e outras atividades correlatas. 
 

Agente de 
Alimentação 
Educacional 

A mesma 

Zona 
Rural – 
Distrito 
Curumu 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

04 - 
R$ 678,00 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e 
distribuição dos alimentos da merenda escolar, 
zelar pela limpeza, conservação e higiene dos 
utensílios utilizados no preparo da merenda 
escolar, operar fogões, aparelhos de preparação e 
manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração 
e outros a recolher, limpeza geral da cozinha e do 
refeitório e outras atividades correlatas. 

Agente de 
Alimentação 
Educacional 

A mesma 

Zona 
Rural – 
Distrito 

São 
Miguel 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 
 

05 01 
R$ 678,00 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e 
distribuição dos alimentos da merenda escolar, 
zelar pela limpeza, conservação e higiene dos 
utensílios utilizados no preparo da merenda 
escolar, operar fogões, aparelhos de preparação e 
manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração 
e outros a recolher, limpeza geral da cozinha e do 
refeitório e outras atividades correlatas. 

Agente de 
Alimentação 
Educacional 

A mesma 

Zona 
Rural – 
Distrito 
Antônio 
Lemos 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

03 - 
R$ 678,00 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e 
distribuição dos alimentos da merenda escolar, 
zelar pela limpeza, conservação e higiene dos 
utensílios utilizados no preparo da merenda 
escolar, operar fogões, aparelhos de preparação e 
manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração 
e outros a recolher, limpeza geral da cozinha e do 
refeitório e outras atividades correlatas. 
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Zelador 
Educacional 

A mesma 
Zona 

Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 
 

05 01 
R$ 678,00 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Realizar atividades de limpeza, conservação e 
manutenção do prédio e do terreno escolar, zelar 
pela guarda e qualidade dos bens patrimoniais, 
materiais e de outra natureza pertencentes ao 
local de trabalho e outras atividades correlatas. 

Zelador 
Educacional 

A mesma 

Zona 
Rural – 
Distrito 
Sede 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 
 

02 - 
R$ 678,00 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Realizar atividades de limpeza, conservação e 
manutenção do prédio e do terreno escolar, zelar 
pela guarda e qualidade dos bens patrimoniais, 
materiais e de outra natureza pertencentes ao 
local de trabalho e outras atividades correlatas. 

Zelador 
Educacional  

A mesma 

Zona 
Rural – 
Distrito 
Curumu 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

03 - 
R$ 678,00 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Realizar atividades de limpeza, conservação e 
manutenção do prédio e do terreno escolar, zelar 
pela guarda e qualidade dos bens patrimoniais, 
materiais e de outra natureza pertencentes ao 
local de trabalho e outras atividades correlatas. 

Zelador 
Educacional A mesma 

Zona 
Rural – 
Distrito 

São 
Miguel 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

02 - 
R$ 678,00 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Realizar atividades de limpeza, conservação e 
manutenção do prédio e do terreno escolar, zelar 
pela guarda e qualidade dos bens patrimoniais, 
materiais e de outra natureza pertencentes ao 
local de trabalho e outras atividades correlatas. 

Zelador 
Educacional 

A mesma 

Zona 
Rural – 
Distrito 
Antônio 
Lemos 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

01 - 
R$ 678,00 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Realizar atividades de limpeza, conservação e 
manutenção do prédio e do terreno escolar, zelar 
pela guarda e qualidade dos bens patrimoniais, 
materiais e de outra natureza pertencentes ao 
local de trabalho e outras atividades correlatas. 
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NÍVEL MÉDIO 
 

Cargo Função Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

Nº 
Vagas 
PcD 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária Síntese das Atividades 

Secretário 
Escolar 

A mesma 
Zona 

Urbana 

Curso de Formação de 
Secretários de 
Estabelecimento de 
Ensino de Educação 
Básica ou Técnico em 
Secretariado Escolar 
expedido por instituição 
de ensino credenciado 
junto ao MEC. 

20 01 
R$ 685,98 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Planejar, executar, avaliar e controlar as 
atividades burocráticas da secretaria escolar; 
registro, controle e atualização de documentos, 
arquivos, fichários, estatísticas, correspondências, 
resultados de avaliações, históricos e certificados 
escolares. 

Secretário 
Escolar 

A mesma 
Zona 
Rural 

Curso de Formação de 
Secretários de 
Estabelecimento de 
Ensino de Educação 
Básica ou Técnico em 
Secretariado Escolar 
expedido por instituição 
de ensino credenciado 
junto ao MEC. 

02 - 
R$ 685,98 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Planejar, executar, avaliar e controlar as 
atividades burocráticas da secretaria escolar; 
registro, controle e atualização de documentos, 
arquivos, fichários, estatísticas, correspondências, 
resultados de avaliações, históricos e certificados 
escolares. 
 

Técnico em 
Informática A mesma 

Zona 
Urbana 

Curso Técnico em 
Informática expedido por 
Instituição de Ensino 
credenciada junto ao 
MEC. 

03 - 
R$ 685,98 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Desenvolver sistemas através de análise e 
programação, projetar, configurar e instalar redes; 
instalar e configurar os diferentes tipos de 
sistemas operacionais e realizar manutenções em 
hardware. 

Professor 

Professor 
Educação  
Infantil e 

Séries/Anos  
Iniciais do 

Ensino  
Fundamental  
(Magistério) 

Zona 
Rural – 
Distrito 
Sede 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio na área do 
Magistério (Normal em  
Nível Médio). 

04 - 
R$ 725,50 + 
Gratificações  

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 
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Professor 

Professor -
Educação  
Infantil e 

Séries/Anos  
Iniciais do 

Ensino  
Fundamental  
(Magistério) 

Zona 
Rural – 
Distrito 
Curumu 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio na área do 
Magistério (Normal em  
Nível Médio). 

13 01 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

Professor 

Professor -
Educação  
Infantil e 

Séries/Anos  
Iniciais do 

Ensino  
Fundamental  
(Magistério) 

Zona 
Rural – 
Distrito 

São 
Miguel 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio na área do 
Magistério (Normal em  
Nível Médio). 

10 01 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

Professor 

Professor -
Educação  
Infantil e 

Séries/Anos  
Iniciais do 

Ensino  
Fundamental  
(Magistério) 

Zona 
Rural – 
Distrito 
Antônio 
Lemos 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio na área do 
Magistério (Normal em  
Nível Médio). 

3 - 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
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NÍVEL SUPERIOR 
 

Cargo Função Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

Nº 
Vagas 
PcD 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária Síntese das Atividades 

Nutricionista 
Educacional 

A mesma 
Zona 

Urbana 

Curso de Nível Superior 
em Nutrição - Registro no 
órgão de classe 

02 - 
R$ 1.305,90 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Supervisionar e coordenar a aquisição, o fornecimento 
e a qualidade da merenda escolar, a elaboração de 
cardápios e tabela de valores nutricionais, ministrar 
cursos de manipulação de alimentos e sobre educação 
alimentar. 
 

Assistente 
Social 

Educacional 
A mesma 

Zona 
Urbana 

Curso de Nível Superior 
em Serviço Social - 
Registro no órgão de 
classe. 
 

01 - 
R$ 1.305,90 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Planejamento e assessoramento técnico de programas, 
benefícios e serviços sociais; Elaboração, execução e 
avaliação de planos, programas e projetos sociais que 
subsidiem ações profissionais; Encaminhamento de 
providências e orientações sociais no âmbito das 
Escolas e órgãos do SME. 
 

Fonoaudiólogo 
Educacional A mesma 

Zona 
Urbana 

Curso de Nível Superior 
em Fonoaudiologia - 
Registro no órgão de 
classe. 

01 - 
R$ 1.305,90 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Realizar pesquisa, prevenção, avaliação e terapia 
fonoaudiologa na área da comunicação oral e escrita, 
voz e audição; Assistência fonoaudiológica nos casos 
de distúrbios da voz, audição, linguagem e motricidade 
oral; Realiza exames e terapias com vistas a resolução 
de problemas fonoaudiológicos (gagueira, dislexia, 
afasia, dislalia, rouquidão etc.) 
 

Psicólogo 
Educacional 

A mesma 
Zona 

Urbana 

Curso de Nível Superior 
em Psicologia - Registro 
no órgão de classe. 

01 - 
R$ 1.305,90 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Planejamento e execução de estudos referentes ao 
comportamento humano e das relações interpessoais 
com vistas à orientação psicopedagógico e adaptação 
individual e na vida profissional e social. 

Professor Coordenador 
Pedagógico 

Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia. 

58 03 
R$ 1.088,25 + 
Gratificações 

30 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; 
zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 
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Professor Coordenador 
Pedagógico 

Zona 
Rural 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia. 

05 01 
R$ 1.088,25 + 
Gratificações 

30 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

Professor 

Professor de 
Educação 
Infantil e 
Séries/Anos 
Iniciais do 
Ensino 
Fundamental 

Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia ou Formação 
de Professores do Pré- 
Escolar e 1ª a 4ª Série do 
Ensino Fundamental, com 
pós-graduação na área 
pedagógica, expedidos 
por instituição de ensino 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação. 

10 01 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

Professor 

Professor de 
Educação 
Infantil e 
Séries/Anos 
Iniciais do 
Ensino 
Fundamental 
 

Zona 
Rural – 
Distrito 
Sede 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia ou Formação 
de Professores do Pré- 
Escolar e 1ª a 4ª Série do 
Ensino Fundamental, com 
pós-graduação na área 
pedagógica, expedidos 
por instituição de ensino 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação. 

10 01 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
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Professor 

Professor de 
Educação 
Infantil e 
Séries/Anos 
Iniciais do 
Ensino 
Fundamental 
 

Zona 
Rural – 
Distrito 
Curumu 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia ou Formação 
de Professores do Pré- 
Escolar e 1ª a 4ª Série do 
Ensino Fundamental, com 
pós-graduação na área 
pedagógica, expedidos 
por instituição de ensino 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação. 

30 02 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras tarefas 
correlatas. 

Professor 

Professor de 
Educação 
Infantil e 
Séries/Anos 
Iniciais do 
Ensino 
Fundamental 

Zona 
Rural – 
Distrito 

São 
Miguel 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia ou Formação 
de Professores do Pré- 
Escolar e 1ª a 4ª Série do 
Ensino Fundamental, com 
pós-graduação na área 
pedagógica, expedidos 
por instituição de ensino 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação. 

25 02 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

Professor 

Professor de 
Educação 
Infantil e 
Séries/Anos 
Iniciais do 
Ensino 
Fundamental 

Zona 
Rural – 
Distrito 
Antônio 
Lemos 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia ou Formação 
de Professores do Pré- 
Escolar e 1ª a 4ª Série do 
Ensino Fundamental, com 
pós-graduação na área 
pedagógica, expedidos 
por instituição de ensino 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação. 

10 01 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
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Professor 

Professor 
Licenciado 
Pleno em 
Educação 
Física  

Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Educação Física, 
fornecido por instituição 
de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e 
registro regular no 
Conselho Regional de 
Educação 
Física. 

05 01 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

Professor 

Professor 
Licenciado 
Pleno em 
Educação 
Física 

Zona 
Rural 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Educação Física, 
fornecido por instituição 
de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e 
registro regular no 
Conselho Regional de 
Educação 
Física. 

05 01 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

Professor 

Professor 
Licenciado 
Pleno em 
Arte 

Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Educação Artística, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

08 01 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
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Professor 

Professor 
Licenciado 
Pleno em 
Arte 

Zona 
Rural 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Educação Artística, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

08 01 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

Professor 

Professor 
Licenciado 
Pleno em 
Letras/ 
Habilitação – 
Língua 
Estrangeira 
(Inglês) 

Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão  de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Letras, com habilitação 
em Inglês, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

04 - 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

Professor 

Professor 
Licenciado 
Pleno em 
Letras/ 
Habilitação – 
Língua 
Estrangeira 
(Inglês) 

Zona 
Rural 

Diploma de conclusão  de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Letras, com habilitação 
em Inglês, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

05 01 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
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Professor 

Professor 
Licenciado 
Pleno em 
Letras – 
(Língua 
Portuguesa) 

Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Letras, com habilitação 
em Língua Portuguesa, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

02 - 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

Professor 

Professor 
Licenciado 
Pleno em 
Letras – 
(Língua 
Portuguesa) 

Zona 
Rural 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Letras, com habilitação 
em Língua Portuguesa, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

05 01 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

Professor 

Professor 
Licenciado 
Pleno em 
Geografia  

Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Geografia, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

02 - 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
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Professor 

Professor 
Licenciado 
Pleno em 
Geografia  

Zona 
Rural 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Geografia, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

10 01 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

Professor 

Professor 
Licenciado 
Pleno em 
História 

Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
História, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

03 - 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

Professor 

Professor 
Licenciado 
Pleno em 
História 

Zona 
Rural 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
História, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

05 01 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
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Professor 

Professor 
Licenciado 
Pleno em 
Matemática 

Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Matemática, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 
 
 

02 - 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

Professor 

Professor 
Licenciado 
Pleno em 
Matemática 

Zona 
Rural 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Matemática, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

05 01 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

Professor 

Professor 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências 
(CFB) 

Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Ciências, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

Cadastro 
de 

Reserva 
- 

R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
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Professor 

Professor 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências 
(CFB) 

Zona 
Rural 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Ciências, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

04 - 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

Professor 

Professor 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências da 
Religião 
(Ensino 
Religioso) 

Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Ciências da Religião, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

06 01 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
 

Professor 

Professor 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências da 
Religião 
(Ensino 
Religioso) 

Zona 
Rural 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Ciências da Religião, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

03 - 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 
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Professor 

Professor 
Especialista 
em Educação 
Especial – 
Apoio 
Pedagógico 

Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia e 
Especialização em 
Educação Especial. 

15 01 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano 
de trabalho, segundo a proposta pedagógica da 
escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento; ministrar os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; Atender em sala de aula como apoio ao 
professor em classe de inclusão a alunos com 
grande comprometimento físico e/ou intelectual; 
colaborar com as atividades de articulação da escola 
com as famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 

Professor 

Professor 
Especialista 
em Educação 
Especial – 
Apoio 
Pedagógico  

Zona 
Rural 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia e 
Especialização em 
Educação Especial. 

03 - 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano 
de trabalho, segundo a proposta pedagógica da 
escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento; ministrar os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; Atender em sala de aula como apoio ao 
professor em classe de inclusão a alunos com 
grande comprometimento físico e/ou intelectual; 
colaborar com as atividades de articulação da escola 
com as famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 

Professor 

Professor 
Especialista 
em Educação 
Especial – 
Atendimento 
Múltiplo 

Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia e 
Especialização em 
Educação Especial. 

06 01 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano 
de trabalho, segundo a proposta pedagógica da 
escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento; ministrar os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; Atender em salas de recursos 
multifuncionais – AEE; colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 
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Professor 

Professor 
Especialista 
em Educação 
Especial – 
Itinerante 

Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia e 
Especialização em 
Educação Especial. 

07 01 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Atender a alunos surdos, cegos, e surdo-cegos 
em classes regulares; colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 

Professor 

Professor 
Especialista 
em Educação 
Especial – 
Itinerante 

Zona 
Rural 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia e 
Especialização em 
Educação Especial. 

03 - 
R$ 725,50 + 
Gratificações 

20 
horas 

semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; 
ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
Atender a alunos surdos, cegos, e surdo-cegos 
em classes regulares; colaborar com as atividades 
de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 

Professor 
Técnico 
Pedagógico 
Educacional 

Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia. 

06 01 
R$ 1.305,90 + 
Gratificações 

40 
horas 

semanal 

Atividades de planejamento, coordenação, e  
execução  de  ações  Pedagógicas  na  área  
Educacional do Município. 

 


