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ANEXO VI – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

MOTORISTA (CATEGORIA D): Conduzir veículos automotores, caminhões e ônibus destinados ao transporte de
passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia,
comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de
funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregarse do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, pequenas cargas que lhe forem confiadas;
promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas,
faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de
densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos pneus; auxiliar médicos e enfermeiros na
assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio e macas; operar rádio transceptor;
proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários
de saída e chegada; auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; tratar os passageiros com respeito e
urbanidade; manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; executar outras tarefas afins.
COPEIRO:
Receber
e
distribuir
refeições,
utilizando
bandejas
e
carrinhos.
Receber ou recolher bandejas, louças e talheres, após as refeições, providenciando a lavagem e guarda, ou
o envio ao setor competente. Efetuar a pesagem e o registro das sobras alimentares, utilizando balanças
apropriadas. Manter a ordem e a limpeza do local de trabalho, seguindo normas e instruções. • Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
PORTEIRO: Fiscalizar a entrada e saída de pessoas, observando o movimento das mesmas na portaria principal e
as demais sobre a sua responsabilidade, procurando identificá-las, para vedar a entrada as pessoas suspeitas, ou
encaminhar as demais ao destino solicitado; Encarregar-se da correspondência em geral e de encomendas de
pequeno porte enviadas aos ocupantes do Edifício, recebendo-as e encaminhando-as aos destinatários, para evitar
extravios e outras ocorrências desagradáveis; Manter serviço permanente de portaria e exercer a vigilância
continua do local de trabalho;Acender e apagar as luzes das partes comuns do Edifício, observando os horários
e/ou necessidades;Auxiliar no serviço de segurança interna do Edifício; Desempenhar outras atribuições
pertinentes ao cargo.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Trabalhos de limpeza, conservação e organização de mobílias. Lavar e limpar
cômodos, pátios, pisos, carpets, terraços e demais dependências da sede da autarquia; Polir objetos, peças e placas
metálicas. Preparar e servir café, chá, água, etc. Remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais
diversos. Guardar e arranjar objetos, bem como transportar pequenos objetos. Transmitir recados. Buscar e
entregar documentos nas agências bancárias. Executar, enfim, outras tarefas do cargo sob a ordem do Superior
Imediato.
MAQUEIRO: Encaminha pacientes para áreas solicitadas, recebe, confere e transporta exames, materiais ou
equipamentos. Controla material esterilizado, mantem equipamentos limpos e organizados. Providencia macas,
cadeiras de rodas e campânulas para transporte dos pacientes.
GUARDA MUNICIPAL: Execução de atividades de natureza simples, repetitivas, que exijam treinamento
especializado constante e supervisão. Deve manifestar iniciativa e liderança sobre GMs subordinados. Atividades
sob a supervisão direta de um chefe. Ter condições de atuação isolada em face de experiência adquirida Descrição
da Função: Exercer vigilância sobre os bens públicos, garantir o funcionamento dos serviços de responsabilidade
do município, prestar colaboração à Defesa Civil, exercer o comando e aplicação de fração composta por até sete
GM s subordinados e ministrar instrução prática sobre a atividade da Guarda Municipal.
MONITOR DE ÔNIBUS ESCOLAR: Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu
desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final do expediente
escolar, até o desembarque nos pontos próprios; - Verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente
dentro do veículo de transporte escolar; - Orientar e auxiliar os alunos, quando necessário a colocarem o cinto de
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segurança; - Orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do corpo para fora da janela; Zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto; - Identificar a instituição de ensino dos respectivos
alunos e deixá-los dentro do local; - Ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos transportes; - Verificar a
segurança dos alunos no momento do embarque e do desembarque; verificar os horários dos transportes,
informando aos pais e alunos; - Conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando para os lares;
ajudar os pais de alunos especiais na locomoção dos alunos; - Executar tarefas afins;
AGENTE ADMINISTRATIVO:Transportar documentos e materiais internamente, , ou externamente para outros
órgãos ou entidades; - extrair cópias; digitalizar documentos; digitar e datilografar documentos; dar e receber
informações quando solicitado; estabelecer contatos, atender telefone, anotar recados; elaborar quadro estatístico;
participar da preparação de matéria para divulgação interna e externa; prepara documentos para digitação;
operar equipamento de digitação; redigir relatórios e informações expedientes; prestar informações sobre
documentos arquivados; executar serviços de atendimento a público em geral; organizar correspondências para
distribuição interna; prestar informações e encaminhar as pessoas às dependências a que se destinarem;
responder a chamadas telefônicas e anotar recados; exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou
delegadas na sua área administrativa. I - atendimento ao público: receber e fazer comunicações telefônicas, anotar
recados, agendar reuniões e compromissos, responder indagações rotineiras e prestar informações básicas; II digitar despachos, relatórios e outros expedientes que lhe forem solicitados; II - elaborar, informar ou instruir
expedientes relacionados ao departamento; III – receber, selecionar, classificar e arquivar correspondências e
documentos; IV - conferir, organizar e controlar documentos e processos; V - realizar atividades auxiliares em
audiência, incluída a de digitação; VI – desempenhar atividades de apoio em reuniões, audiências, etc.;
AGENTE TRIBUTÁRIO: Auxiliar o Analista Tributário nas funções de lançar, retificar, rever ou alterar o
lançamento dos tributos; instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; coligir, examinar,
selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa; fazer o cadastramento de
contribuintes, bem como o lançamento, a cobrança e o controle do recebimento dos tributos; verificar, em
estabelecimentos comerciais, a existência e a autenticidade de livros e registros fiscais instituídos pela legislação
específica, assim como realizar análise contábeis, econômicas e financeiras; verificar os registros de pagamento
dos tributos nos documentos em poder dos contribuintes; investigar a evasão ou a fraude no pagamento dos
tributos.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Compreende as atribuições de trabalhos administrativos e datilográficos,
aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais; redigir e datilografar expedientes administrativos, tais
como: memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros; secretariar reuniões e lavrar atas; efetuar registros e
cálculos relativos as áreas tributárias, patrimonial, financeiras, de pessoal e outras; elaborar e manter atualizados
fichários e arquivos manuais; consultar e atualizar arquivos magnéticos de dados cadastrais através de terminais
eletrônicos; operar com máquinas calculadoras; auxiliar na escrituração contábil; proceder a classificação,
separação e distribuição de expedientes obter informações e fornece-las aos interessados; auxiliar no trabalho de
aperfeiçoamento e implantação de rotinas; proceder a conferência dos serviços executados na área de sua
competência, executar outras atribuições afins.
ANALISTA TRIBUTÁRIO: Lançar, retificar, rever ou alterar o lançamento dos tributos; instruir o contribuinte
sobre o cumprimento da legislação tributária; coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à
execução da fiscalização externa; fazer o cadastramento de contribuintes, bem como o lançamento, a cobrança e o
controle do recebimento dos tributos; verificar, em estabelecimentos comerciais, a existência e a autenticidade de
livros e registros fiscais instituídos pela legislação específica, assim como realizar análise contábeis, econômicas e
financeiras; verificar os registros de pagamento dos tributos nos documentos em poder dos contribuintes;
investigar a evasão ou a fraude no pagamento dos tributos.
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Organizar o seu local de trabalho, mantendo-o limpo e funcional. Estabelecer uma
rotina diária de trabalho. Organizar e manter atualizada a sua agenda e a do seu chefe executivo. Despachar com
seu chefe. Distribuir tarefas a seus auxiliares. Recepcionar visitantes e manter contatos de interesse. Atender a
telefonemas, filtrando as ligações para seu chefe. Redigir correspondências. Digitar e reproduzir correspondências
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e outros documentos. Expedir correspondências. Protocolar documentos. Receber, selecionar, ordenar,
encaminhar e arquivar documentos. Preparar e secretariar reuniões. Tomar providências relativas ao trabalho,
executar outras atribuições afins.
ASSISTENTE SOCIAL: Atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que regulamentam a
profissão; executar e supervisionar trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamentos dos
pacientes em seus aspectos sociais (público interno e externo); identificar e analisar problemas e necessidades
materias, psíquicas e de outra ordem e aplicar aos processos básicos do serviço social e demais atividades
inerentes à especialidade; contribuir para o tratamento e prevenção de problemas de origem psicossocial e
econômica que interferem no tratamento médico; executar outras atribuições afins.
ENFERMEIRO: Executar ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde em nível individual e coletivo, de
acordo com os fundamentos teóricos da enfermagem e com as diretrizes do SUS, preferencialmente em unidades
de saúde da família; Participar de capacitações, estudos e pesquisas visando o aperfeiçoamento da enfermagem e
de acordo com as diretrizes do SUS; Executar atividades de vigilância à saúde; Participar do planejamento,
coordenação e execução dos programas, pesquisas e outras atividades de saúde, articulando-se com as instituições
para a implementação das ações, de acordo com as diretrizes do SUS/; Participar do planejamento, elaboração e
execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos; Integrar equipe
multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às
necessidades da população; Realizar procedimentos clínicos de enfermagem conforme protocolos do Município; executar outras atribuições que forem designadas pelo responsável da unidade onde estiver lotado.
MÉDICO: I - Clinicar e medicar pacientes; II - assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que
indica ou do qual participa; III - responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado,
ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; IV – respeitar a ética
médica; V - planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados
no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; VI – guardar sigilo das atividades inerentes as
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; VII – apresentação de
relatórios semestrais das atividades para análise; VIII – executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de
complexidade associadas ao seu cargo.
NUTRICIONISTA: Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que
regulamentam a profissão e de acordo com o código de ética, entre elas elaboração das POP'S, controle e
supervisão da equipe de cozinheiras no preparo dos alimentos; na elaboração das dietas, assistir diretamente os
pacientes internos, entre outras atividades previstas na lei de exercício profissional; prestar assistência e educação
nutricional à coletividade ou indivíduo, sadios ou enfermos; planejar, coordenar, supervisionar e avaliar estudos
dietéticos para os alunos da rede pública municipal; executar outras atribuições afins.
FISIOTERAPEUTA: Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que
regulamentam a profissão, como efetuar atendimento de consultas em níveis ambulatorial; efetuar atendimento
fisioterápicos diversos, indicando as providências a serem tomadas para restabelecer a saúde do paciente; efetuar
diagnósticos dentro de sua área de atuação; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;
executar outras atribuições afins.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos e outras
normativas que regulamentam a profissão de acordo com o código de ética, entre elas: assistência aos pacientes,
cumprimento de prescrições médicas entre outras atividades previstas na lei de exercício profissional; integrar a
equipe de saúde participando das ações desenvolvidas que visem satisfazer as necessidades de saúde da
população e da defesa de políticas públicas de saúde; participação em programas e atividades visando à melhoria
da saúde do indivíduo, da família e da população em geral; executar outras atribuições afins.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º
ANO: Cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos nas Escolas Municipais de Educação Infantil, proceder, orientar e auxiliar
as crianças no que se refere a higiene pessoal; auxiliar as crianças na alimentação; promover horário para repouso;
garantir a segurança das crianças na instituição; observar a saúde e o bem-estar das crianças, prestando os primeiros
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socorros; comunicar aos pais os acontecimentos relevantes do dia; levar ao conhecimento da Direção qualquer incidente
ou dificuldade ocorridas; manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade; apurar a freqüência diária das
crianças; respeitar as épocas do desenvolvimento infantil; planejar e executar o trabalho docente; realizar atividades
lúdicas e pedagógicas que favoreçam as aprendizagens infantis; organizar registros de observações das crianças;
acompanhar e avaliar sistematicamente o processo educacional; participar de atividades extra-classe; participar de
reuniões pedagógicas e administrativas; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino. Executar tarefas que
promovam a educação de crianças, jovens e adultos, utilizando técnicas didáticas específicas às necessidades,
seguindo currículos pré-organizados, para uma integração social satisfatória, conforme o campo de habilitação.
Promover o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem da criança e do adolescente, visando à formação
integral do cidadão, dentro de sua área com especialização em artes de atuação; participar do processo de
construção coletiva do projeto politico pedagógico da unidade escolar, elaborar planos de aula, manter atualizado
o diário de classe, no aspecto de frequência e registro de desempenho e conteúdo dos alunos; participar de cursos
de treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros promovidos pela Secretaria municipal de educação.
Elaborar e cumprir Plano de Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP – e a proposta curricular do
sistema escolar e municipal; Ministrar horas aula de acordo com dias letivos e carga horária dos componentes
curriculares estabelecidos por lei; Planejar estratégias de apoio pedagógico para os alunos em diferentes níveis de
aprendizagem com a equipe escolar; Prestar atendimento continuado aos alunos, individualmente ou em grupo, no
sentido de acompanhar o seu desenvolvimento; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento,
avaliação e formação continuada; Organizar e promover trabalhos complementares de caráter social, cultural e
recreativo, facilitando a organização de clubes de classe, para incentivar o espírito de liderança dos alunos e
concorrer para socialização e formação integral dos mesmos; Registrar adequadamente o desenvolvimento do
ensino e da aprendizagem dos alunos nos instrumentos definidos pelo Sistema de Ensino; Executar outras
atribuições pertinentes à função de docente definidas no Regimento Escolar.
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º O 9º ANO – L.E.M (INGLÊS): Elaborar e cumprir Plano de
Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP – e a proposta curricular do sistema escolar; Ministrar horas aula
de acordo com dias letivos e carga horária dos componentes curriculares estabelecidos por lei; Planejar estratégias de
apoio pedagógico para os alunos em diferentes níveis de aprendizagem com a equipe escolar; Prestar atendimento
continuado aos alunos, individualmente ou em grupo, no sentido de acompanhar o seu desenvolvimento; Participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e formação continuada; Organizar e promover trabalhos
complementares de caráter social, cultural e recreativo, facilitando a organização de clubes de classe, para incentivar o
espírito de liderança dos alunos e concorrer para socialização e formação integral dos mesmos; Registrar adequadamente
o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos alunos nos instrumentos definidos pelo Sistema Estadual de Ensino;
Executar outras atribuições pertinentes à função de docente definidas no Regimento Escolar.Participar da elaboração do
Projeto Político Pedagógico.
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º O 9º ANO – HISTÓRIA: Elaborar e cumprir Plano de
Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP – e a proposta curricular do sistema escolar estadual; Ministrar
horas aula de acordo com dias letivos e carga horária dos componentes curriculares estabelecidos por lei; Planejar
estratégias de apoio pedagógico para os alunos em diferentes níveis de aprendizagem com a equipe escolar; Prestar
atendimento continuado aos alunos, individualmente ou em grupo, no sentido de acompanhar o seu desenvolvimento;
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e formação continuada; Organizar e
promover trabalhos complementares de caráter social, cultural e recreativo, facilitando a organização de clubes de classe,
para incentivar o espírito de liderança dos alunos e concorrer para socialização e formação integral dos mesmos; Registrar
adequadamente o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos alunos nos instrumentos definidos pelo Sistema de
Ensino; Executar outras atribuições pertinentes à função de docente definidas no Regimento Escolar. Participar da
elaboração do Projeto Político Pedagógico.
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º O 9º ANO – GEOGRAFIA: Elaborar e cumprir Plano de
Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP – e a proposta curricular do sistema escolar estadual; Ministrar
horas aula de acordo com dias letivos e carga horária dos componentes curriculares estabelecidos por lei; Planejar
estratégias de apoio pedagógico para os alunos em diferentes níveis de aprendizagem com a equipe escolar; Prestar
atendimento continuado aos alunos, individualmente ou em grupo, no sentido de acompanhar o seu desenvolvimento;
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e formação continuada; Organizar e
promover trabalhos complementares de caráter social, cultural e recreativo, facilitando a organização de clubes de classe,
para incentivar o espírito de liderança dos alunos e concorrer para socialização e formação integral dos mesmos; Registrar
adequadamente o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos alunos nos instrumentos definidos pelo Sistema de
Ensino; Executar outras atribuições pertinentes à função de docente definidas no Regimento Escolar. Participar da
elaboração do Projeto Político Pedagógico.
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PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º O 9º ANO – CIÊNCIAS: Elaborar e cumprir Plano de
Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP – e a proposta curricular do sistema escolar estadual; Ministrar
horas aula de acordo com dias letivos e carga horária dos componentes curriculares estabelecidos por lei; Planejar
estratégias de apoio pedagógico para os alunos em diferentes níveis de aprendizagem com a equipe escolar; Prestar
atendimento continuado aos alunos, individualmente ou em grupo, no sentido de acompanhar o seu desenvolvimento;
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e formação continuada; Organizar e
promover trabalhos complementares de caráter social, cultural e recreativo, facilitando a organização de clubes de classe,
para incentivar o espírito de liderança dos alunos e concorrer para socialização e formação integral dos mesmos; Registrar
adequadamente o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos alunos nos instrumentos definidos pelo Sistema de
Ensino; Executar outras atribuições pertinentes à função de docente definidas no Regimento Escolar. Participar da
elaboração do Projeto Político Pedagógico.
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º O 9º ANO – MATEMÁTICA: Elaborar e cumprir Plano de
Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP – e a proposta curricular do sistema escolar; Ministrar horas aula
de acordo com dias letivos e carga horária dos componentes curriculares estabelecidos por lei; Planejar estratégias de
apoio pedagógico para os alunos em diferentes níveis de aprendizagem com a equipe escolar; Prestar atendimento
continuado aos alunos, individualmente ou em grupo, no sentido de acompanhar o seu desenvolvimento; Participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e formação continuada; Organizar e promover trabalhos
complementares de caráter social, cultural e recreativo, facilitando a organização de clubes de classe, para incentivar o
espírito de liderança dos alunos e concorrer para socialização e formação integral dos mesmos; Registrar adequadamente
o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos alunos nos instrumentos definidos pelo Sistema de Ensino; Executar
outras atribuições pertinentes à função de docente definidas no Regimento Escolar. Participar da elaboração do Projeto
Político Pedagógico.
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º O 9º ANO – LINGUA PORTUGUESA: Elaborar e cumprir
Plano de Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP – e a proposta curricular do sistema escolar estadual;
Ministrar horas aula de acordo com dias letivos e carga horária dos componentes curriculares estabelecidos por lei;
Planejar estratégias de apoio pedagógico para os alunos em diferentes níveis de aprendizagem com a equipe escolar;
Prestar atendimento continuado aos alunos, individualmente ou em grupo, no sentido de acompanhar o seu
desenvolvimento; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e formação continuada;
Organizar e promover trabalhos complementares de caráter social, cultural e recreativo, facilitando a organização de
clubes de classe, para incentivar o espírito de liderança dos alunos e concorrer para socialização e formação integral dos
mesmos; Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos alunos nos instrumentos
definidos pelo Sistema Estadual de Ensino; Executar outras atribuições pertinentes à função de docente definidas no
Regimento Escolar.
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º O 9º ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA: Elaborar e cumprir Plano
de Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP – e a proposta curricular do sistema escolar estadual; Ministrar
horas aula de acordo com dias letivos e carga horária dos componentes curriculares estabelecidos por lei; Planejar
estratégias de apoio pedagógico para os alunos em diferentes níveis de aprendizagem com a equipe escolar; Prestar
atendimento continuado aos alunos, individualmente ou em grupo, no sentido de acompanhar o seu desenvolvimento;
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e formação continuada; Organizar e
promover trabalhos complementares de caráter social, cultural e recreativo, facilitando a organização de clubes de classe,
para incentivar o espírito de liderança dos alunos e concorrer para socialização e formação integral dos mesmos; Registrar
adequadamente o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos alunos nos instrumentos definidos pelo Sistema de
Ensino; Executar outras atribuições pertinentes à função de docente definidas no Regimento Escolar. Participar da
elaboração do Projeto Político Pedagógico.
PROFESSOR PARA ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE
DEFICIENCIA AUDITIVA (LIBRAS):
Esclarecer e apoiar os professores no que diz respeito à escrita dos surdos, acompanhando os professores, caso necessário
e mediante solicitação, na correção das avaliações e na leitura dos textos dos alunos; Traduzir todas as questões da
avaliação – do Português escrito para a Língua de Sinais – sem acréscimo de esclarecimentos, adendos, exemplificações
ou demais auxílios, pois eles, 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; Redirecionar ao
professor os questionamentos, dúvidas, sugestões e observações dos alunos, a respeito das aulas, pois ele é a referência no
processo de ensino-aprendizagem; Esclarecer aos alunos 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 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; Assegurar, para o melhor desempenho de sua função, o tempo
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hábil necessário para integrar todo o contexto textual registrando no quadro negro, antes de o professor expô- lo ou
discuti-lo; Estimular a relação direta entre alunos surdos e professor, ou entre alunos surdos e outros participantes da
comunidade escolar, nunca respondendo por nenhuma das partes; Oferecer ao professor, quando este solicitar, um
feedback do processo de ensinoaprendizagem decorrente de sua intermediação interpretativa sem, contudo, assumir
qualquer tipo de tutoria dos alunos; Informar ao professor as particularidades dos surdos, reconsiderando com ele, 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,
expondo seus interesses profissionais, esclarecendo sobre 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. Elaborar plano com os resultados desejados.
Identificar as habilidades do aluno. Realizar levantamento de materiais e equipamentos. Elaborar plano de atuação,
visando serviços e recursos de acessibilidade ao conhecimento e ambiente escolares. Atender ao aluno considerando suas
singularidaades. Elaborar e cumprir Plano de Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP – e a proposta
curricular do sistema escolar. Ministrar horas aula de acordo com dias letivos e carga horária dos componentes
curriculares estabelecidos por lei. Planejar estratégias de apoio pedagógico para os alunos em diferentes níveis de
aprendizagem com a equipe escolar.
PROFESSOR AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
(NEE): Identificar as necessidades e elaboração de plano de atendimento. Identificar as necessidades específicas do aluno
com deficiência.Elaborar plano com os resultados desejados. Identificar as habilidades do aluno. Realizar levantamento
de materiais e equipamentos. Elaborar plano de atuação, visando serviços e recursos de acessibilidade ao conhecimento e
ambiente escolares. Atender ao aluno considerando suas singularidaades. Organizar o tipo e o número de atendimentos ao
aluno conforme sua deficiência. Produzir materiais para acompanhamento de necessidades educativas especiais.
Transcrever, adaptar, confeccionar, ampliar, gravar, entre outros materiais, de acordo com as necessidades dos alunos.
Indicar a aquisição de: softwares, recursos e equipamentos tecnológicos, mobiliário, recursos ópticos, dicionários e
outros. Acompanhar o uso dos recursos em sala de aula. Verificar a funcionalidade e a aplicabilidade do recurso. Informar
os efeitos, distorções, pertinência, negligência, limites e possibilidades do uso na sala de aula, na escola e em casa.
Orientar as famílias e professores quanto ao recurso utilizado pelo aluno. Orientar, ensinar o uso e aplicação de recursos,
materiais e equipamentos aos alunos, pais e professors nas turmas do ensino regular. Participar de formação continuada
para os professores do atendimento especializado e para os professores do ensino comum, visando o entendimento das
diferenças e para a comunidade escolar em geral. Elaborar e cumprir Plano de Trabalho, segundo o Projeto Político
Pedagógico – PPP – e a proposta curricular do sistema escolar. Ministrar horas aula de acordo com dias letivos e carga
horária dos componentes curriculares estabelecidos por lei. Planejar estratégias de apoio pedagógico para os alunos em
diferentes níveis de aprendizagem com a equipe escolar.
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