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TABELA DE CARGOS DE PROFESSORES DE NÍVEL SUPERIOR 

 

CARGO/LOTAÇÃO Pré-requisitos Área de atuação 
N° Total de Vagas  

Vencimentos 
Base 

 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 
Zona 

Urbana 
ZonaRural 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO 

BÁSICA I 

Escolaridade de 
Normal Superior 

e/ou Curso 
Superior de 

Licenciatura em 
Pedagogia. 

 
Educação infantil 

e nos anos 
iniciais do Ensino 

Fundamental 
(primeiro e 

segundo ciclos) e 
1ª e 2ª etapa do 

EJA 

184 25 
R$ 1.400,71 + 
hora atividade 

100 horas 
(mensal) 

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 DE 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA II 

 
PROFESSOR 
LICENCIADO 

PLENO EM LETRAS 
– 

(LÍNGUA 
PORTUGUESA) 

Diploma de 
conclusão de curso 
de graduação de 

Licenciatura Plena 
emLetras, 

comhabilitaçãoem 
Língua 

Portuguesa,forneci
do por instituiçãode 

ensino 
superiorreconhecid

a peloMinistério 
daEducação. 

 
Anos finais do 

Ensino 
Fundamental 

(terceiro e quarto 
ciclos) e 3ª e 4ª 
etapa da EJA 

51 17 
R$ 1.400,71 + 
hora atividade 

100 horas 
(mensal) 

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 DE 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA II 

 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 

MATEMÁTICA 

Diploma de 
conclusão de curso 
de graduação de 
licenciatura plena 
emMatemática, 
fornecido por 
instituição de 

ensinosuperior 
reconhecida pelo 

Ministério 
daEducação. 

 
 

 
Anos finais do 

Ensino 
Fundamental 

(terceiro e quarto 
ciclos) e 3ª e 4ª 
etapa da EJA 

52 16 
R$ 1.400,71 + 
hora atividade 

100 horas 
(mensal) 

 
 
 
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 DE 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA I e II 

 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Diploma de 
conclusãode curso 
de graduação de 
licenciatura plena 

em Educação 
Física, fornecido 
por instituição de 
ensinosuperior 
reconhecida 

peloMinistério 
daEducação, e 

registro regular no 
Conselho Regional 

de 
EducaçãoFísica. 

 
Anos iniciais e 

finais do Ensino 
Fundamental 

(primeiro, 
segundo, terceiro 
e quarto ciclos) 

51 08 
R$ 1.400,71 + 
hora atividade 

100 horas 
(mensal) 

 
 
 
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 DE 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA II 

 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 
CIÊNCIAS 

(CFB) 

Diploma de 
conclusão de curso 
de graduação de 
licenciatura plena 

emCiências, 
fornecido 

porinstituição de 
ensinosuperior 

reconhecida pelo 
Ministério da 
Educação. 

 
Anos finais do 

Ensino 
Fundamental 

(terceiro e quarto 
ciclos) e 3ª e 4ª 
etapa da EJA 

21 06 
R$ 1.400,71 + 
hora atividade 

100 horas 
(mensal) 

 
 
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 DE 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA II 

 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 
HISTÓRIA 

Diploma de 
conclusão de curso 
de graduação de 
licenciatura plena 

emHistória, 
fornecido 

porinstituição de 
ensino superior 

reconhecida pelo 
Ministério da 
Educação. 

 
Anos finais do 

Ensino 
Fundamental 

(terceiro e quarto 
ciclos) e 3ª e 4ª 
etapa da EJA 

20 06 
R$ 1.400,71 + 
hora atividade 

100 horas 
(mensal) 

 
 
 
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 DE 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA II 

 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 

GEOGRAFIA 

Diploma de 
conclusão de curso 
de graduação de 
licenciatura plena 

em Geografia, 
fornecido 

porinstituição de 
ensinosuperiorreco

nhecida pelo 
Ministério da 
Educação. 

 
Anos finais do 

Ensino 
Fundamental 

(terceiro e quarto 
ciclos) e 3ª e 4ª 
etapa da EJA 

40 10 
R$ 1.400,71 + 
hora atividade 

100 horas 
(mensal) 

 
 
 
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 DE 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA II 

 
PROFESSOR 
LICENCIADO 

PLENO EM ARTE 

Diploma de 
conclusão de curso 
de graduação de 
licenciatura plena 

emEducação 
Artística, fornecido 
por instituiçãode 

ensino 
superiorreconhecid

a peloMinistério 
daEducação. 

 
Anos finais do 

Ensino 
Fundamental 

(terceiro e quarto 
ciclos) e 3ª e 4ª 
etapa da EJA 

24 06 
R$ 1.400,71 + 
hora atividade 

100 horas 
(mensal) 

 
 
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 DE 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA II 

 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 

CIÊNCIAS DA 
RELIGIÃO (ENSINO 

RELIGIOSO) 

Diploma de 
conclusão de curso 
de graduação de 
licenciatura plena 

emCiências da 
Religião,fornecido 
por instituiçãode 

ensino 
superiorreconhecid
o peloMinistério da 

Educação. 

 
Anos finais do 

Ensino 
Fundamental 

(terceiro e quarto 
ciclos) e 3ª e 4ª 
etapa da EJA 

11 02 
R$ 1.400,71 + 
hora atividade 

100 horas 
(mensal) 

 
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 DE 
EDUCAÇÃO 
BÁSICA II 

 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 
LETRAS/ 

HABILITAÇÃO – 
LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 
(INGLÊS) 

Diploma de 
conclusão de curso 
de graduação de 
licenciatura plena 

emLetras, com 
habilitação em 

Inglês, 
fornecidoporinstitui

ção 
deensinosuperiorre

conhecida 
peloMinistério 
daEducação. 

 
Anos finais do 

Ensino 
Fundamental 

(terceiro e quarto 
ciclos) e 3ª e 4ª 
etapa da EJA 

22 06 
R$ 1.400,71 + 
hora atividade 

100 horas 
(mensal) 

 
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. 
 

 
 


