ANEXO I - TABELA DE CARGOS
CARREIRA

CARGO
SUB-TÍTULO

TÍTULO

QUANT.
VAGAS

4
3
20
3
10
10

R$: 788,00

5

R$: 1.000,00

10
4

R$: 820,00
R$: 788,00

EM ENFERMAGEM

7

R$: 820,00

EM SAÚDE BUCAL

1

R$: 820,00

EM LABORATÓRIO

1

R$: 820,00

40hs
40hs

FAZENDÁRIO

1

R$: 1.200,00

40hs

MEIO AMBIENTE
AGROPECUARIO
OBRAS
VIGILANCIA SANITARIA
GUARDA MUNICIPAL

2
1
1
2
6

R$: 1.200,00
R$: 1.200,00
R$: 1.200,00
R$: 1.200,00
R$: 1.200,00

CONTADOR

1

R$: 1.500,00

40hs
40hs
40hs
40hs
40hs
30hs

ASSISTENTE SOCIAL
PSICOLOGO
ENGº FLORESTAL
ENGº AGRONOMO
ENGº CIVIL

2
1
1
1
2

R$: 1.500,00
R$: 1.500,00
R$: 1.500,00
R$: 1.500,00
R$: 1.500,00

30hs
30hs
30hs
30hs
30hs

DE EQUIPAMENTOS LEVES
CONSTRUÇÃO
OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

NIVEL MÉDIO
ESPECIALIZADO

NIVEL MÉDIO DE
FISCALIZAÇÃO

NIVEL SUPEIOR

AUXILIAR
OPERACIONAL

DE EQUIPAMENTOS PESADOS
DE CONSERVAÇÃO
DE MAQUINAS
DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
DE SERVIÇOS GERAIS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
AUXILIAR DE
ADMINISTRAÇÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II
AUXILIAR DE ATENDIMENTO

TÉCNICO

AGENTE DE
FISCALIZAÇÃO

TÉCNICO DE
NIVEL SUPERIOR

SALÁRIO R$:

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

1

R$: 788,00
R$: 788,00
R$: 788,00
R$: 788,00
R$: 788,00

40hs
40hs
40hs
40hs
40hs
40hs
40hs
40hs
40hs
40hs

PRÉ-REQUISITOS

Ensino fundamental completo

Ensino médio completo

Ensino médio completo, curso
de capacitação voltado para o
conteúdo do cargo.

Ensino médio completo, curso
de capacitação voltado para o
conteúdo do cargo.

Ensino superior completo em
graduação voltado para o
conteúdo, registro no órgão
da classe

MÉDICO
ENFERMEIRO
FARM/BIOQUIMICO
ODONTÔLOGO
NUTRICIONISTA
ADVOGADO

NIVEL SUP
FAZENDARIO

TÉCNICO DE
NIVEL SUPERIOR
FAZENDARIO

4
6
1
2
2
2

1

AUDITOR FISCAL

R$: 6.000,00
R$: 1.250,00
R$: 1.500,00
R$: 1.500,00
R$: 1.500,00
R$: 2.000,00

R$: 2.000,00

30hs
30hs
30hs
30hs
30hs
30hs

40hs

Ensino superior completo em
graduação nas áreas de
administração,
economia,
contabilidade
e
direito,
voltado para o conteúdo,
registro no órgão da classe

MAGISTÉRIO – EDUCAÇÃO BÁSICA
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / NÍVEL MÉDIO
Polo 1 - Júlio Walfredo da Ponte, Raimunda Queiróz de Souza, Francisco Artur Calazans, Pedro Teixeira e Frei Rogerio
Cargo/Lotação

Professor de Educação
Infantil Pré-Escolar Zona Urbana

Pré-requisitos

Apresentar diploma de
conclusão de magistério
ou magistério normal
reconhecido pelo mec.

N° Vagas

04

Vencimentos
Base

R$ 959,00

2

Carga
Horária

Síntese das Atividades

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; 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 de Educação
geral de 1º ao 5º ano Zona Urbana

Professor com
Licenciatura Plena em
Língua Portuguesa Zona Urbana

Professor com
Licenciatura Plena em
Matemática - Zona
Urbana

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena em
pedagogia,
devidamente
reconhecida pelo MEC.

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena, com
habilitação específica
para docência
devidamente
reconhecida pelo MEC.

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena, com
habilitação específica
para docência
devidamente
reconhecida pelo MEC.

07

04

R$ 959,00

R$ 959,00

R$ 959,00
04

3

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.

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

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 com
Licenciatura Plena em
Inglês - Zona Urbana

Professor com
Licenciatura Plena em
Ciências
Naturais/Biológica Zona Urbana

Professor com
Licenciatura Plena em
Geografia - Zona
Urbana

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena, com
habilitação específica
para docência
devidamente
reconhecida pelo MEC.

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena, com
habilitação específica
para docência
devidamente
reconhecida pelo MEC.

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena, com
habilitação específica
para docência
devidamente
reconhecida pelo MEC.

R$ 959,00
03

R$ 959,00
01

R$ 959,00
01

4

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

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

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 com
Licenciatura Plena em
História - Zona Urbana

Professor com
Licenciatura Plena em
Educação Artística Zona Urbana

Professor com
Licenciatura Plena em
Educação Física - Zona
Urbana

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena, com
habilitação específica
para docência
devidamente
reconhecida pelo MEC.

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena, com
habilitação específica
para docência
devidamente
reconhecida pelo MEC.

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena, com
habilitação específica
para docência
devidamente
reconhecida pelo MEC.

R$ 959,00
01

R$ 959,00
01

R$ 959,00
02

5

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

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

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

Coordenador
Pedagógico - Zona
Urbana

Diploma de conclusão
de curso superior de
Pedagogia reconhecido
pelo MEC.

30 horas
semanal

R$ 1.888,00
05

Implementam, avaliam, coordenam e planejam o
desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais
aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de
ensino e aprendizagem. Viabilizam o trabalho coletivo, criando
e organizando mecanismos de participação em programas e
projetos, facilitando o processo comunicativo entre a
comunidade e as associações a ela vinculadas.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / NÍVEL MÉDIO
Polo 2 – Dr. Ismael Araújo, Gerardo Monteiro, Cecilia Flores, São Sebastião e Rainha da Floresta
Cargo/Lotação

Pré-requisitos

Professor de Educação
Infantil Pré-Escolar Zona Rural

Apresentar diploma de
conclusão de magistério
ou magistério normal
reconhecido pelo mec.

Professor de Educação
geral de 1º ao 5º ano Zona Rural

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena em
pedagogia,
devidamente
reconhecida pelo MEC.

N° Vagas

03

05

Vencimentos
Base

R$ 959,00

R$ 959,00

6

Carga
Horária

Síntese das Atividades

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; 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.

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 com
Licenciatura Plena em
Língua Portuguesa Zona Rural

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena, com
habilitação específica
para docência
devidamente
reconhecida pelo MEC.

Professor com
Licenciatura Plena em
Matemática - Zona
Rural

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena, com
habilitação específica
para docência
devidamente
reconhecida pelo MEC.

Professor com
Licenciatura Plena em
Inglês - Zona Rural

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena, com
habilitação específica
para docência
devidamente

02

R$ 959,00

R$ 959,00
02

R$ 959,00
01

7

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

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

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

reconhecida pelo MEC.

Professor com
Licenciatura Plena em
Ciências
Naturais/Biológica Zona Rural

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena, com
habilitação específica
para docência
devidamente
reconhecida pelo MEC.

Professor com
Licenciatura Plena em
Geografia - Zona Rural

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena, com
habilitação específica
para docência
devidamente
reconhecida pelo MEC.

Professor com
Licenciatura Plena em
História - Zona Rural

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena, com
habilitação específica
para docência
devidamente

R$ 959,00
01

R$ 959,00
01

R$ 959,00
01

8

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

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

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

reconhecida pelo MEC.

Coordenador
Pedagógico - Zona
Rural

Diploma de conclusão
de curso superior de
Pedagogia reconhecido
pelo MEC.

30 horas
semanal

R$ 1.888,00
02

Implementam, avaliam, coordenam e planejam o
desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais
aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de
ensino e aprendizagem. Viabilizam o trabalho coletivo, criando
e organizando mecanismos de participação em programas e
projetos, facilitando o processo comunicativo entre a
comunidade e as associações a ela vinculadas.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / NÍVEL MÉDIO
Polo 3 – São Raimundo e São Xavier
Cargo/Lotação

Professor de Educação
Infantil Pré-Escolar Zona Rural

Pré-requisitos

Apresentar diploma de
conclusão de magistério
ou magistério normal
reconhecido pelo mec.

N° Vagas

02

Vencimentos
Base

R$ 959,00

9

Carga
Horária

Síntese das Atividades

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; 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 de Educação
geral de 1º ao 5º ano Zona Rural

Professor com
Licenciatura Plena em
Língua Portuguesa Zona Rural

Professor com
Licenciatura Plena em
Matemática - Zona
Rural

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena em
pedagogia,
devidamente
reconhecida pelo MEC.

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena, com
habilitação específica
para docência
devidamente
reconhecida pelo MEC.

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena, com
habilitação específica
para docência
devidamente
reconhecida pelo MEC.

05

01

R$ 959,00

R$ 959,00

R$ 959,00
02

10

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.

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

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

Coordenador
Pedagógico - Zona
Rural

Diploma de conclusão
de curso superior
dePedagogia
reconhecido pelo MEC.

30 horas
semanal

R$ 1.888,00
02

Implementam, avaliam, coordenam e planejam o
desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais
aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de
ensino e aprendizagem. Viabilizam o trabalho coletivo, criando
e organizando mecanismos de participação em programas e
projetos, facilitando o processo comunicativo entre a
comunidade e as associações a ela vinculadas.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / NÍVEL MÉDIO
Polo 4 – Rosália Nunes e Francisco Pereira dos Santos
Cargo/Lotação

Professor de Educação
Infantil Pré-Escolar
Zona Rural

Professor de Educação
geral de 1º ao 5º ano Zona Rural

Pré-requisitos

Apresentar diploma de
conclusão de magistério
ou magistério normal
reconhecido pelo mec.

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena em
pedagogia,
devidamente
reconhecida pelo MEC.

N° Vagas

03

04

Vencimentos
Base

R$ 959,00

R$ 959,00
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Carga
Horária

Síntese das Atividades

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; 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.

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 com
Licenciatura Plena em
Língua Portuguesa Zona Rural

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena, com
habilitação específica
para docência
devidamente
reconhecida pelo MEC.

Professor com
Licenciatura Plena em
Matemática - Zona
Rural

Diploma de conclusão
de curso superior em
licenciatura plena, com
habilitação específica
para docência
devidamente
reconhecida pelo MEC.

Coordenador
Pedagógico - Zona
Rural

Diploma de conclusão
de curso superior de
Pedagogia reconhecido
pelo MEC.

01

01

02

R$ 959,00

R$ 959,00

R$ 1.888,00
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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

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

30 horas
semanal

Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de
projetos pedagógicos/instrucionais aplicando metodologias e técnicas
para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Viabilizam o
trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação
em programas e projetos, facilitando o processo comunicativo entre a
comunidade e as associações a ela vinculadas.

