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Prefeitura Municipal de Teixeiras 
Estado de Minas Gerais 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2018 
 

– 3º ALTERAÇÃO AO EDITAL – 

 

O Prefeito Municipal de Teixeiras, Dr. José Diogo Drumond Neto no uso de suas 

atribuições, torna pública a 3ª alteração ao Edital do Processo Seletivo 001/2018. 

 

1. ALTERAÇÃO DO ANEXO B - QUADRO DE ATRIBUIÇÕES GERAIS E 

ESCOLARIDADE 

 

1.1 Ficam alteradas a Habilitação e Escolaridade dos cargos de Professor P I, 

Professor P II e Professor P III que passa a vigorar conforme esta 3º Alteração 

ao Edital: 

 

Teixeiras, 8 de fevereiro de 2018 

 

 

 

José Diogo Drumond Neto 

Prefeito Municipal 
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ANEXO B - QUADRO DE ATRIBUIÇÕES GERAIS E ESCOLARIDADE 

 

Nº CARGO ATRIBUIÇÕES 
HABILITAÇÃO e 

ESCOLARIDADE 
COMPROVANTE 

01 Auxiliar de Creche 

Monitorar as crianças nas creches em 
regime de cooperação técnica e pedagógica 
com professores e pais; responsabilizar-se 

pela guarda e assistência à criança em suas 
necessidades diárias; cuidar da higiene; dar 

comida aos bebês e crianças menores; 
auxiliar na limpeza e cocção da alimentação 
a ser servida para as crianças; auxiliar no 

desenvolvimento de atividades lúdicas e 
pedagógicas; participar de reuniões e 

cursos, quando convocada; prestar 
informações à direção sobre o 
comportamento das crianças; desempenhar 

tarefas afins. 
 

Ensino Médio 

Completo 
Histórico Escolar 

02 
Especialista em 
Educação Básica 

1. Descrição sintética:  
 
Compreende os cargos que se destinam a 
planejar, coordenar, executar, avaliar e 
orientar trabalhos pedagógicos para 

garantir a qualidade do processo 

Ensino Superior 
Completo + Habilitação 

em Supervisão e 
Orientação. 

 

Diploma e Histórico 

Escolar 
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educacional; assegurar a regularidade da 
articulação das unidades escolares do 

Município com os demais órgãos 
educacionais; conduzir o aconselhamento 
vocacional, integrando escola, família e 

comunidade, objetivando solucionar ou 
suprir dificuldades e deficiências 
apresentadas pelo aluno e possibilitar seu 

desenvolvimento, com atuação nas 
seguintes áreas: Orientação Pedagógica; 

Orientação Educacional e Supervisão 
Educacional. 
 
2. Atribuições típicas: 
 
Orientar o corpo docente no 
desenvolvimento de suas atividades 
profissionais, através de assessoria técnico-

pedagógica; colaborar na elaboração de 
grades curriculares, adaptação de 

programas e organização de calendário 
escolar; elaborar, avaliar e selecionar 
material didático a ser utilizado nas 

unidades escolares; avaliar o trabalho 
pedagógico das unidades educacionais, a 

fim de propor soluções que visem tornar o 
ensino mais eficiente; participar da 
elaboração e/ou orientar a confecção de 
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material destinado à divulgação do 
pensamento, da arte e do saber, nos termos 

da Constituição Federal, Art. 206, II; 
participar da elaboração e/ou orientar a 
confecção de material destinado a 

conscientização dos alunos para 
preservação do patrimônio artístico, 
histórico, cultural e ambiental do país, 

estado e município; orientar e supervisionar 
a aplicação de métodos, técnicas e 

procedimentos didáticos, bem como a 
execução dos planos e programas 
estabelecidos; elaborar programas de 

habilitação e aperfeiçoamento dos recursos 
humanos na área de ensino e, uma vez 

aprovados, orientar, coordenar e controlar 
sua implantação; participar de reuniões 
com pais, professores e demais profissionais 

de ensino; colaborar na busca e seleção de 
materiais didáticos indispensáveis à 
realização dos planos de ensino, juntamente 

com a direção das escolas; promover 
conferências, debates e sessões sobre temas 

pedagógicos, visando o aperfeiçoamento e a 
reformulação das técnicas aplicadas;  
avaliar o processo ensino-aprendizagem, 

examinando relatórios ou participando de 
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conselhos de Classe para aferir a eficácia 
dos métodos de ensino empregados e 

providenciar as reformulações adequadas; 
orientar e aconselhar os educandos, 
individualmente ou em grupo, tendo em 

vista o desenvolvimento integral e 
harmônico de sua personalidade; implantar 
sistemas de sondagem de interesses, 

aptidões e habilidades dos educandos; 
participar do processo de composição, 

caracterização e acompanhamento das 
Classes, buscando o desenvolvimento do 
currículo adequado às 

necessidades e às possibilidades do 
educando; participar do processo de 

avaliação e recuperação dos educandos; 
proporcionar às escolas os recursos técnicos 
de orientação educacional, possibilitando 

aos educandos a melhor utilização possível 
de seus recursos individuais; estudar e 
orientar o acompanhamento individual dos 

casos críticos identificados no processo de 
orientação, mantendo informados os pais e 

atualizados os respectivos registros; 
elaborar, orientar a aplicação ou aplicar 
testes e questionários; promover a 

integração escola-família-comunidade, 
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organizando reuniões com pais, professores 
e demais profissionais de ensino, 

juntamente com a Direção da Escola; 
proceder à avaliação e ao diagnóstico da 
criança, valendo-se de jogos, exercícios 

pedagógicos e outros recursos específicos, a 
fim de descobrir potencialidades e detectar 
áreas defasadas do educando para definir e 

desenvolver o atendimento adequado; 
proceder à leitura do prontuário do aluno 

(anamnese), verificando e analisando os 
dados e informações relacionados, para 
possibilitar melhor 

conhecimento e entendimento dos 
problemas e dificuldades por ele 

apresentados;  prestar atendimento 
pedagógico ao aluno, através de desenho 
livre, exercícios psicomotores, blocos 

lógicos, além de outras técnicas 
especializadas, a fim de promover seu 
desenvolvimento; preparar material 

pedagógico, confeccionando jogos com 
material de sucata, elaborando textos e 

adaptando recursos didáticos, para aplicar 
no atendimento específico da criança; 
participar de discussão e estudos de caso, 

debatendo com outros profissionais 



      
 

_______________________________________________________________________________ 

Edital de Processo Seletivo Simplificado – 001/2018 - Página 7 de 24 

 

Prefeitura Municipal de Teixeiras 
Estado de Minas Gerais 

problemas e situações apresentados, 
trocando informações técnicas, visando à 

prestação de um atendimento amplo e 
consistente ao aluno; manter contato com 
os pais, orientando-os e explicando os 

objetivos do trabalho desenvolvido junto à 
criança, para que colaborem e participem 
adequadamente do seu desenvolvimento; 

elaborar relatórios sobre o aluno e o 
atendimento prestado, relacionando todos 

os dados e informações, resultados e 
conclusões, a fim de registrar as etapas do 
trabalho desenvolvido e o resultado obtido;  

elaborar pareceres, informes técnicos e 
relatórios, realizando pesquisas e 

entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento ou aperfeiçoamento de 

atividades em sua área de atuação; 
participar das atividades administrativas de 
controle e de apoio referentes à sua área de 

atuação; participar e organizar reuniões, 
cursos, debates, seminários e grupos de 

trabalho buscando o aperfeiçoamento, 
atualização e a capacitação profissional bem 
como a qualidade do ensino, no âmbito de 

sua atuação; participar e organizar 
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festividades, feiras, e outros eventos 
destinados a divulgar a arte, a ciência e a 

cultura local e nacional, no âmbito de sua 
atuação; participar e organizar eventos 
destinados a comemorar datas significativas 

nacionais, estaduais e municipais, no 
âmbito de sua atuação;  participar e 
organizar reuniões, grupos de trabalho e/ou 

outras ações destinadas a assegurar o pleno 
desenvolvimento da criança e do 

adolescente, a proteção integral aos seus 
direitos, o seu preparo para o exercício da 
cidadania e a sua qualificação para o 

trabalho; prestar assistência e suporte, 
quando couber, aos órgãos encarregados do 

cumprimento do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; participar das atividades de 
treinamento e aperfeiçoamento do pessoal 

técnico e auxiliar, realizando-as em serviço 
ou ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 

qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação;  participar de grupos de 

trabalho e reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 

pareceres ou fazendo exposições sobre 
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situações e problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, revisando e 

discutindo trabalhos técnico-científicos, 
para fins de formulação de diretrizes, planos 
e programas de trabalho; executar outras 

atribuições afins. 
 

03 
Professor P I – Creche 
e Pré Escola 

1. Descrição sintética:  

 
Compreende os cargos que se destinam à 
regência de classe de educação infantil, bem 

como à execução de trabalhos relativos à 
implementação das grades curriculares 

específicas. 
 
2. Atribuições típicas: 

 
Participar da elaboração da proposta 
pedagógica de sua unidade escolar; cumprir 

plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica de sua unidade escolar;  

elaborar programas e planos de aula, 
relacionando e confeccionando material 
didático a ser utilizado, em articulação com 

a equipe de orientação pedagógica; elaborar 
e confeccionar, em articulação com a equipe 

de orientação pedagógica, material 

Nível superior, em 

curso de licenciatura 

plena e/ou Ensino 

Médio Completo na 

modalidade Normal. 

Diploma e Histórico 

Escolar 
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destinado à divulgação do pensamento, da 
arte e do saber, nos termos da Constituição 

Federal, Art. 206, II; elaborar e 
confeccionar, em articulação com a equipe 
de orientação pedagógica, material 

destinado a conscientização dos alunos 
para preservação do patrimônio artístico, 
histórico, cultural e ambiental do país, 

estado e município; ministrar  boas aulas, 
repassando aos alunos os conteúdos 

definidos nos planos de aula; orientar os 
alunos na formulação e implementação de 
projetos de pesquisa quanto ao seu formato 

e à seleção, leitura e utilização de textos 
literários e didáticos indispensáveis ao seu 

desenvolvimento; controlar o rendimento 
escolar dos alunos;   elaborar e encaminhar 
os relatórios das atividades desenvolvidas à 

direção ou à coordenação da unidade 
escolar em que está lotado; colaborar na 
organização das atividades de articulação 

da escola com as famílias e a comunidade; 
participar de reuniões com pais e com 

outros profissionais de ensino; participar 
e/ou organizar reuniões, cursos, debates, 
seminários e grupos de trabalho buscando o 

aperfeiçoamento, atualização e a 
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capacitação profissional bem como a 
qualidade do ensino, no âmbito de sua 

atuação;  participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento e à 
avaliação do processo ensino-aprendizagem 

e ao seu desenvolvimento profissional;  
participar de projetos de inclusão escolar, 
reforço de aprendizagem ou correção de 

problemas junto dos alunos da rede 
municipal de ensino;  participar de projetos 

de conscientização das famílias para a 
necessidade de matrícula e frequência 
escolar das crianças do Município; realizar 

pesquisas na área de educação; participar e 
organizar festividades, feiras, e outros 

eventos destinados a divulgar a arte, a 
ciência e a cultura local e nacional, no 
âmbito de sua atuação;  participar e 

organizar eventos destinados a comemorar 
datas significativas nacionais, estaduais e 
municipais, no âmbito de sua atuação;  

participar de reuniões, grupos de trabalho e 
outras ações destinadas a assegurar o pleno 

desenvolvimento da criança, a proteção 
integral aos seus direitos, o seu preparo 
para o exercício da cidadania e a sua 

qualificação para o trabalho; prestar 
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assistência e suporte, quando couber, aos 
órgãos encarregados do cumprimento do 

Estatuto da Criança e do Adolescente; 
executar outras atribuições afins. 

04 
Professor P II – 1º ao 
5º do Ensino 
Fundamental 

1. Descrição sintética:  

 
Compreende os cargos que se destinam à 

regência de classe de ensino fundamental 
do 1º ao 5º ano, educação especial e 
alfabetização de jovens e adultos, bem como 

à execução de trabalhos relativos à 
implementação das grades curriculares 

específicas. 
 
2. Atribuições típicas: 

 
Participar da elaboração da proposta 
pedagógica de sua unidade escolar; cumprir 

plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica de sua unidade escolar; elaborar 

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

orientação pedagógica; elaborar e 
confeccionar, em articulação com a equipe 

de orientação pedagógica, material 
destinado à divulgação do pensamento, da 

Nível superior, em 

curso de licenciatura 

plena e/ou Ensino 

Médio Completo na 

modalidade Normal. 

Diploma e Histórico 

Escolar 
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arte e do saber, nos termos da Constituição 
Federal, Art. 206, II; elaborar e 

confeccionar, em articulação com a equipe 
de orientação pedagógica, material 
destinado a conscientização dos alunos 

para preservação do patrimônio artístico, 
histórico, cultural e ambiental do país, 
estado e município; ministrar boas aulas, 

repassando aos alunos os conteúdos 
definidos nos planos de aula; orientar os 

alunos na formulação e implementação de 
projetos de pesquisa quanto ao seu formato 
e à seleção, leitura e utilização de textos 

literários e didáticos indispensáveis ao seu 
desenvolvimento; elaborar e aplicar testes, 

provas e outros instrumentos usuais de 
avaliação para verificação do 
aproveitamento dos alunos e da eficácia dos 

métodos adotados; controlar e avaliar o 
rendimento escolar dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação paralela para 

alunos de menor rendimento; elaborar e 
encaminhar os relatórios das atividades 

desenvolvidas à direção ou à coordenação 
da unidade escolar em que está lotado; 
colaborar na organização das atividades de 

articulação da escola com as famílias e a 
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comunidade; participar de reuniões com 
pais e com outros profissionais de ensino; 

participar e organizar reuniões, cursos, 
debates, seminários e grupos de trabalho 
buscando o aperfeiçoamento, atualização e 

a capacitação profissional bem como a 
qualidade do ensino, no âmbito de sua 
atuação; participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento e à 
avaliação do processo ensino-aprendizagem 

e ao seu desenvolvimento profissional; 
participar de projetos de inclusão escolar, 
reforço de aprendizagem ou correção de 

problemas junto dos alunos da rede 
municipal de ensino; participar de projetos 

de conscientização das famílias para a 
necessidade de matrícula e frequência 
escolar das crianças do Município; realizar 

pesquisas na área de educação; participar e 
organizar festividades, feiras, e outros 
eventos destinados a divulgar a arte, a 

ciência e a cultura local e nacional, no 
âmbito de sua atuação; participar e 

organizar eventos destinados a comemorar 
datas significativas nacionais, estaduais e 
municipais, no âmbito de sua atuação;  

participar de reuniões, grupos de trabalho e 
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outras ações destinadas a assegurar o pleno 
desenvolvimento da criança e do 

adolescente, a proteção integral aos seus 
direitos, o seu preparo para o exercício da 
cidadania e a sua qualificação para o 

trabalho;  prestar assistência e suporte, 
quando couber, aos órgãos encarregados do 
cumprimento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente; executar outras atribuições 
afins. 

05 
Professor P III – 
Educação Física 

1. Descrição sintética:  
 

Compreende os cargos que se destinam à 
docência de aulas especializadas, na sua área 
específica de habilitação, de acordo com a 

grade curricular aprovada pelo órgão 
competente. 
 

2. Atribuições típicas: 
 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica de sua unidade escolar; cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica de sua unidade escolar;  elaborar 
programas e planos de aula, relacionando e 

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

Nível Superior com 

Habilitação Específica 

Diploma e Histórico 

Escolar 
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orientação pedagógica; elaborar e 
confeccionar, em articulação com a equipe de 

orientação pedagógica, material destinado à 
divulgação do pensamento, da arte e do saber, 
nos termos da Constituição Federal, Art. 206, 

II; elaborar e confeccionar, em articulação com 
a equipe de orientação pedagógica, material 
destinado a conscientização dos alunos para 

preservação do patrimônio artístico, histórico, 
cultural e ambiental do país, estado e 

município; ministrar boas aulas, repassando 
aos alunos os conteúdos definidos nos planos 
de aula; orientar os alunos na formulação e 

implementação de projetos de pesquisa quanto 
ao seu formato e à seleção, leitura e utilização 

de textos literários e didáticos indispensáveis 
ao seu desenvolvimento; elaborar e aplicar 
testes, provas e outros instrumentos usuais de 

avaliação para verificação do aproveitamento 
dos alunos e da eficácia dos métodos 
adotados; controlar e avaliar o rendimento 

escolar dos alunos;  estabelecer estratégias de 
recuperação paralela para alunos de menor 

rendimento;  elaborar e encaminhar os 
relatórios das atividades desenvolvidas à 
direção ou à coordenação da unidade escolar 

em que está lotado; colaborar na organização 
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das atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade; participar de 

reuniões com pais e com outros profissionais 
de ensino; participar e organizar reuniões, 
cursos, debates, seminários e grupos de 

trabalho buscando o aperfeiçoamento, 
atualização e a capacitação profissional bem 
como a qualidade do ensino, no âmbito de sua 

atuação;  participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento e à 

avaliação do processo ensino-aprendizagem e 
ao seu desenvolvimento profissional; 
participar de projetos de inclusão escolar, 

reforço de aprendizagem ou correção de 
problemas junto dos alunos da rede municipal 

de ensino; participar de projetos de 
conscientização das famílias para a 
necessidade de matrícula e frequência escolar 

das crianças do Município; participar do 
censo, da chamada e da efetivação das 
matrículas escolares para a rede municipal de 

ensino;  realizar pesquisas na área de 
educação; participar e organizar festividades, 

feiras, e outros eventos destinados a divulgar 
a arte, a ciência e a cultura local e nacional, 
no âmbito de sua atuação; participar e 

organizar eventos destinados a comemorar 
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datas significativas nacionais, estaduais e 
municipais, no âmbito de sua atuação;  

participar de reuniões, grupos de trabalho e 
outras ações destinadas a assegurar o pleno 
desenvolvimento da criança e do adolescente, 

a proteção integral aos seus direitos, o seu 
preparo para o exercício da cidadania e a sua 
qualificação para o trabalho; prestar 

assistência e suporte, quando couber, aos 
órgãos encarregados do cumprimento do 

Estatuto da Criança e do Adolescente; 
executar outras atribuições afins. 

06 Professor P III - Inglês 

1. Descrição sintética:  
 
Compreende os cargos que se destinam à 

docência de aulas especializadas, na sua área 
específica de habilitação, de acordo com a 
grade curricular aprovada pelo órgão 

competente. 
 

2. Atribuições típicas: 
 
Participar da elaboração da proposta 

pedagógica de sua unidade escolar; cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica de sua unidade escolar;  elaborar 
programas e planos de aula, relacionando e 

Nível Superior com 

Habilitação Específica 

Diploma e Histórico 

Escolar 
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confeccionando material didático a ser 
utilizado, em articulação com a equipe de 

orientação pedagógica; elaborar e 
confeccionar, em articulação com a equipe de 
orientação pedagógica, material destinado à 

divulgação do pensamento, da arte e do saber, 
nos termos da Constituição Federal, Art. 206, 
II; elaborar e confeccionar, em articulação com 

a equipe de orientação pedagógica, material 
destinado a conscientização dos alunos para 

preservação do patrimônio artístico, histórico, 
cultural e ambiental do país, estado e 
município; ministrar boas aulas, repassando 

aos alunos os conteúdos definidos nos planos 
de aula; orientar os alunos na formulação e 

implementação de projetos de pesquisa quanto 
ao seu formato e à seleção, leitura e utilização 
de textos literários e didáticos indispensáveis 

ao seu desenvolvimento; elaborar e aplicar 
testes, provas e outros instrumentos usuais de 
avaliação para verificação do aproveitamento 

dos alunos e da eficácia dos métodos 
adotados; controlar e avaliar o rendimento 

escolar dos alunos;  estabelecer estratégias de 
recuperação paralela para alunos de menor 
rendimento;  elaborar e encaminhar os 

relatórios das atividades desenvolvidas à 
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direção ou à coordenação da unidade escolar 
em que está lotado; colaborar na organização 

das atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade; participar de 
reuniões com pais e com outros profissionais 

de ensino; participar e organizar reuniões, 
cursos, debates, seminários e grupos de 
trabalho buscando o aperfeiçoamento, 

atualização e a capacitação profissional bem 
como a qualidade do ensino, no âmbito de sua 

atuação;  participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento e à 
avaliação do processo ensino-aprendizagem e 

ao seu desenvolvimento profissional; 
participar de projetos de inclusão escolar, 

reforço de aprendizagem ou correção de 
problemas junto dos alunos da rede municipal 
de ensino; participar de projetos de 

conscientização das famílias para a 
necessidade de matrícula e frequência escolar 
das crianças do Município; participar do 

censo, da chamada e da efetivação das 
matrículas escolares para a rede municipal de 

ensino;  realizar pesquisas na área de 
educação; participar e organizar festividades, 
feiras, e outros eventos destinados a divulgar 

a arte, a ciência e a cultura local e nacional, 
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no âmbito de sua atuação; participar e 
organizar eventos destinados a comemorar 

datas significativas nacionais, estaduais e 
municipais, no âmbito de sua atuação;  
participar de reuniões, grupos de trabalho e 

outras ações destinadas a assegurar o pleno 
desenvolvimento da criança e do adolescente, 
a proteção integral aos seus direitos, o seu 

preparo para o exercício da cidadania e a sua 
qualificação para o trabalho; prestar 

assistência e suporte, quando couber, aos 
órgãos encarregados do cumprimento do 
Estatuto da Criança e do Adolescente; 

executar outras atribuições afins. 

07 Secretário Escolar 

Identificar e executar as diretrizes constantes 

nos instrumentos gerenciais da escola; 
interpretar resultados de avaliações 
quantitativas e qualitativas de desempenho 

escolar e institucional, utilizar os 
instrumentos do planejamento, bem como 

executar, controlar e avaliar os procedimentos 
referentes a pessoal, recursos materiais, 
patrimônio, ensino e sistema de informação; 

atender às solicitações dos órgãos 
competentes no que se refere ao fornecimento 

de dados relativos ao estabelecimento; manter 
atualizada toda a documentação do 

Ensino Médio 
Completo + 
Conhecimento de 

Informática Básica 

Histórico Escolar e 

Certificado de 

conclusão de curso de 

informática básica 
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estabelecimento sob sua responsabilidade; 
organizar e manter em dia fichários e livros 

referentes a vida escolar dos alunos, bem 
como, boletins de frequência e 
aproveitamento; proceder à matrícula dos 

alunos no início de cada ano, conferindo 
documentos e registrando dados; expedir e 
receber guias de transferência; redigir atas, 

cartas, ofícios, avisos e outros documentos; 
preencher certificados de conclusão de curso; 

apurar a frequência dos servidores do 
estabelecimento e fazer folhas de pagamento; 
desempenhar tarefas afins. 

08 Servente Escolar 

Preparar a merenda dos alunos; observar a 
orientação do Nutricionista ou do Diretor, 

quanto ao cardápio; manter absoluta higiene e 
conservação nas instalações e material da 
cantina; preparar salgados, doces, canjica e 

outros, nos dias de festas dos 
estabelecimentos; varrer, raspar e encerar 

assoalhos; lavar ladrilhos, azulejos, pisos, 
vidraças e vasilhame; manter a higiene das 
instalações sanitárias; limpar as salas de 

aulas; zelar pela boa ordem e limpeza do 
material didático;  colaborar na disciplina dos 

escolares nos corredores, nos recreios, na 
entrada e saída das aulas; colaborar na 

Ensino Fundamental 

Incompleto 
Histórico Escolar 
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limpeza e ornamentação do estabelecimento, 
em dias de festa; dar sinal para o início e 

término das aulas;  comparecer a reuniões, 
quando convocado pelo diretor; receber e 
transmitir recados; cuidar de hortas, jardins, 

quadras de esportes e demais dependências 
da escola; quando lotados em creches e 
escolas de educação infantil além das 

atribuições anteriores deverá também: cuidar 
da higiene das crianças, dar comida aos bebês 

e crianças menores, sob a orientação do 
professor; desempenhar tarefas afins. 
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