
 

ANEXO 
 

 

Cargos  Requisitos 
Carga Horária 

Semanal 
Remuneração Mensal  

 

Professor – Anos Iniciais  

Habilitado = Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal 

Superior com habilitação na área de atuação. 20/40 horas 
R$ 1.864,26 

(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plena 

Pedagogia. 

20/40 horas 
R$ 1.451,00 

(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação de aulas para turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, da rede 

municipal de ensino, socializando conteúdos pertinentes de comunicação e expressão, desenvolvimento do raciocínio lógico, cálculos, 

geografia e historia e iniciação às ciências, e acompanhando o desempenho, de modo a possibilitar construção do conhecimento. 

 

Professor – Anos Iniciais (Ano 

Bom) 
 

Habilitado = Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal 

Superior com habilitação na área de atuação. 20/40 horas 
R$ 1.864,26 

(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª FASE, 

em Curso de Graduação em Licenciatura Plena Pedagogia. 
20/40 horas 

R$ 1.451,00 
(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação de aulas para turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, da rede 

municipal de ensino, socializando conteúdos pertinentes de comunicação e expressão, desenvolvimento do raciocínio lógico, cálculos, 

geografia e historia e iniciação às ciências, e acompanhando o desempenho, de modo a possibilitar construção do conhecimento. 

 

Professor – Educação Especial  

Habilitado = Licenciatura Plena em Pedagogia com 

habilitação em Educação Especial ou Licenciatura Plena 

Educação Especial. 
20/40 horas 

R$ 1.864,26 
(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ªfase, 

em Cursos de Graduação em Licenciatura Plena Pedagogia 

com habilitação em Educação Especial ou Licenciatura Plena 

Educação Especial. 

20/40 horas 
R$ 1.451,00 

(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação de aulas para turmas de Educação Especial, da rede municipal de ensino, 

socializando conteúdos pertinentes de comunicação e expressão, desenvolvimento do raciocínio lógico, cálculos, geografia e historia e 

iniciação às ciências, e acompanhando o desempenho, de modo a possibilitar construção do conhecimento. 

 

Professor – Educação Especial 

Intérprete de Libras 
 

Habilitado = Certificado de Conclusão do Curso Plena Letras 

LIBRAS; ou Diploma e Histórico Escolar de Curso de 

Licenciatura Plena em Pedagogia – Educação Especial, com 

20/40 horas 
R$ 1.864,26 

(para 40 horas) 



habilitação em Deficiência Auditiva com Comprovante de 

Proficiência em Interpretação em LIBRAS ou Certificado de 

Formação Continuada em LIBRAS, mínimo de 120 (cento e 

vinte horas) ou  Oficinas de Interpretação em LIBRAS; ou 

Diploma e Histórico Escolar de Curso de Licenciatura Plena em 

Educação Especial com comprovante de Proficiência em 

Interpretação em LIBRAS ou Certificado de Formação 

Continuada em LIBRAS, mínimo de 120 horas (cento e vinte 

horas) ou Oficinas de Interpretação em LIBRAS; ou Diploma e 

Histórico Escolar de Curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia, com Certidão de Frequência em Curso de 

Licenciatura em Educação Especial ou em Curso de 

Complementação/Aprofundamento em Educação Especial, com 

comprovante de Proficiência em Interpretação em LIBRAS ou 

Certificado de Formação Continuada em LIBRAS, mínimo de 

120(cento e vinte horas) ou Certificado de Oficinas de 

Interpretação em LIBRAS. 

Não Habilitado = Certidão de Freqüência a partir da 2ª FASE 

em Curso de Licenciatura Plena LIBRAS com Comprovante de 

Proficiência em Interpretação em LIBRAS ou Certificado de 

Formação Continuada em LIBRAS, com no mínimo de 

120(cento e vinte horas) ou Oficinas de Interpretação em 

LIBRAS; ou Certificado de Conclusão de Curso de Ensino 

Médio – Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental com 

Comprovante de Proficiência em Interpretação em LIBRAS ou 

Certificado de Formação Continuada em LIBRAS, mínimo de 

120 (cento e vinte horas) ou Certificado de Oficinas de 

Interpretação em LIBRAS. 

20/40 horas 
R$ 1.451,00 

(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação de conteúdo para alunos do Ensino Fundamental com deficiência, da rede 

municipal de ensino, possibilitando aprendizagens pertinentes, acompanhando o desempenho, de modo a promover o avanço em seu 

conhecimento. 

 

Professor Educação Infantil  

Habilitado = Licenciatura Plena em Pedagogia com 

habilitação em Educação Infantil ou Normal Superior com 

habilitação em Educação Infantil. 
20/40 horas 

R$ 1.864,26 
(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª FASE, 

em Curso de Graduação em Licenciatura Plena Pedagogia com 

habilitação em Educação Infantil. 

20/40 horas 
R$ 1.451,00 

(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação de temas para turmas de Educação Infantil, da rede municipal de ensino, 

socializando conteúdos pertinentes de comunicação e expressão, natureza e sociedade, desenvolvimento do raciocínio lógico e  

acompanhando o desempenho, de modo a possibilitar  construção do conhecimento. 

 

Professor – Língua Portuguesa  

Habilitado = Licenciatura Plena na área de atuação. 10/20/30/40 
horas 

R$ 1.864,26 
(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plena na 

10/20/30/40 

horas 

R$ 1.451,00 
(para 40 horas) 



área de atuação. 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação de aulas, para turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental, da rede 

municipal de ensino, possibilitando conteúdos pertinentes a disciplina ministrada, constantes no currículo escolar, e acompanhando o 

desempenho, de modo a promover construção do conhecimento. 

 

Professor - Matemática  

Habilitado = Licenciatura Plena na área de atuação 

 
10/20/30/40 

horas 
R$ 1.864,26 

(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plena na 

área de atuação. 

10/20/30/40 

horas 

R$ 1.451,00 
(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação de aulas, para turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental, da rede 

municipal de ensino, possibilitando conteúdos pertinentes a disciplina ministrada, constantes no currículo escolar, e acompanhando o 

desempenho, de modo a promover construção do conhecimento. 

 

Professor - Geografia  

Habilitado = Licenciatura Plena na área de atuação 
10/20/30/40 

horas 
R$ 1.864,26 

(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plena na 

área de atuação 

10/20/30/40 

horas 
R$ 1.451,00 

(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação de aulas, para turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental, da rede 

municipal de ensino, possibilitando conteúdos pertinentes a disciplina ministrada, constantes no currículo escolar, e acompanhando o 

desempenho, de modo a promover construção do conhecimento. 

 

Professor - História  

Habilitado = Licenciatura Plena na área de atuação 
10/20/30/40 

horas 
R$ 1.864,26 

(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plena na 

área de atuação. 

10/20/30/40 

horas 
R$ 1.451,00 

(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação de aulas, para turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental, da rede 

municipal de ensino, possibilitando conteúdos pertinentes a disciplina ministrada, constantes no currículo escolar, e acompanhando o 

desempenho, de modo a promover construção do conhecimento. 

 

Professor - Ciências  

Habilitado = Licenciatura Plena na área de atuação 10/20/30/40 
horas 

R$ 1.864,26 
(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plena na 

área de atuação 

10/20/30/40 

horas 

R$ 1.451,00 
(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação de aulas, para turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental, da rede 

municipal de ensino, possibilitando conteúdos pertinentes a disciplina ministrada, constantes no currículo escolar, e acompanhando o 



desempenho, de modo a promover construção do conhecimento. 

 

Professor - Inglês  

Habilitado = Licenciatura Plena na área de atuação 
10/20/30/40 

horas 
R$ 1.864,26 

(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plena na 

área de atuação 

10/20/30/40 

horas 
R$ 1.451,00 

(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação de aulas, para turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental, da rede 

municipal de ensino, possibilitando conteúdos pertinentes a disciplina ministrada, constantes no currículo escolar, e acompanhando o 

desempenho, de modo a promover construção do conhecimento. 

 

Professor - Artes  

Habilitado = Licenciatura Plena na área de atuação 
10/20/30/40 

horas 
R$ 1.864,26 

(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plena na 

área de atuação 

10/20/30/40 

horas 
R$ 1.451,00 

(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação de aulas, para turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental, da rede 

municipal de ensino, possibilitando conteúdos pertinentes a disciplina ministrada, constantes no currículo escolar, e acompanhando o 

desempenho, de modo a promover construção do conhecimento. 

 

Professor – Educação Física  

Habilitado = Licenciatura Plena na área de atuação 
10/20/30/40 

horas 
R$ 1.864,26 

(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plena na 

área de atuação 

10/20/30/40 

horas 
R$ 1.451,00 

(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação de aulas, para turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental, da rede 

municipal de ensino, possibilitando conteúdos pertinentes a disciplina ministrada, constantes no currículo escolar, e acompanhando o 

desempenho, de modo a promover construção do conhecimento. 

 

Professor – Oficina Espanhol  

Habilitado = Licenciatura Plena em Letras/ Espanhol 
10/20/30/40 

horas 
R$ 1.864,26 

(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plena na 

área de atuação 

 

10/20/30/40 

horas 

R$ 1.451,00 
(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação das aulas para alunos das Oficinas Pedagógicas ou período integral na rede 

municipal, da organização dos conteúdos curriculares anuais através da modalidade de ensino de projetos, assim como dos registros 

em diário de classe da freqüência, conteúdos ministrados e anotações de acompanhamento do processo ensino aprendizagem, efetiva 

participação no Conselho de Classe e realizar avaliação conforme Resoluções nº 032/2009 (Programa Período Integral) e nº034/2009 



(Projeto Oficinas Pedagógicas) do Conselho Municipal de Educação. 

 

Professor – Oficina 

Aprendizagem e Projetos 
 

Habilitado =  Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal 

Superior com habilitação na área de atuação 

20/40 horas 
R$ 1.864,26 

(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plena 

Pedagogia 

20/40 horas 
R$ 1.451,00 

(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação das aulas para alunos das Oficinas Pedagógicas ou período integral na rede 

municipal, da organização dos conteúdos curriculares anuais através da modalidade de ensino de projetos, assim como dos registros 

em diário de classe da freqüência, conteúdos ministrados e anotações de acompanhamento do processo ensino aprendizagem, efetiva 

participação no Conselho de Classe e realizar avaliação conforme Resoluções nº 032/2009 (Programa Período Integral) e nº034/2009 

(Projeto Oficinas Pedagógicas) do Conselho Municipal de Educação. 

 

Professor - Oficina  Esportes  

Habilitação = Licenciatura Plena em Educação Física 
10/20/30/40 

horas 
R$ 1.864,26 

(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plena na 

área de atuação 

10/20/30/40 

horas 
R$ 1.451,00 

(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação das aulas para alunos das Oficinas Pedagógicas ou período integral na rede 

municipal, da organização dos conteúdos curriculares anuais através da modalidade de ensino de projetos, assim como dos registros 

em diário de classe da freqüência, conteúdos ministrados e anotações de acompanhamento do processo ensino aprendizagem, efetiva 

participação no Conselho de Classe e realizar avaliação conforme Resoluções nº 032/2009 (Programa Período Integral) e nº034/2009 

(Projeto Oficinas Pedagógicas) do Conselho Municipal de Educação. 

 

Professor - Oficina Recreação  

Habilitação = Licenciatura Plena em Educação Física 10/20/30/40 
horas 

R$ 1.864,26 
(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plena na 

área de atuação 

10/20/30/40 

horas 

R$ 1.451,00 
(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação das aulas para alunos das Oficinas Pedagógicas ou período integral na rede 

municipal, da organização dos conteúdos curriculares anuais através da modalidade de ensino de projetos, assim como dos registros 

em diário de classe da freqüência, conteúdos ministrados e anotações de acompanhamento do processo ensino aprendizagem, efetiva 

participação no Conselho de Classe e realizar avaliação conforme Resoluções nº 032/2009 (Programa Período Integral) e nº034/2009 

(Projeto Oficinas Pedagógicas) do Conselho Municipal de Educação. 

 

Professor – Oficina Xadrez  

Habilitação = Licenciatura Plena em Educação Física 10/20/30/40 
horas 

R$ 1.864,26 
(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plena na 

área de atuação 

10/20/30/40 

horas 

R$ 1.451,00 
(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação das aulas para alunos das Oficinas Pedagógicas ou período integral na rede 

municipal, da organização dos conteúdos curriculares anuais através da modalidade de ensino de projetos, assim como dos registros 



em diário de classe da freqüência, conteúdos ministrados e anotações de acompanhamento do processo ensino aprendizagem, efetiva 

participação no Conselho de Classe e realizar avaliação conforme Resoluções nº 032/2009 (Programa Período Integral) e nº034/2009 

(Projeto Oficinas Pedagógicas) do Conselho Municipal de Educação. 

 

Professor – Oficina Música - 

Coral 
 

Habilitação = Licenciatura Plena em Música ou áreas afins 10/20/30/40 
horas 

R$ 1.864,26 
(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plena na 

área de atuação 

10/20/30/40 

horas 

R$ 1.451,00 
(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação das aulas para alunos das Oficinas Pedagógicas ou período integral na rede 

municipal, da organização dos conteúdos curriculares anuais através da modalidade de ensino de projetos, assim como dos registros 

em diário de classe da freqüência, conteúdos ministrados e anotações de acompanhamento do processo ensino aprendizagem, efetiva 

participação no Conselho de Classe e realizar avaliação conforme Resoluções nº 032/2009 (Programa Período Integral) e nº034/2009 

(Projeto Oficinas Pedagógicas) do Conselho Municipal de Educação. 

 

Professor – Oficina Banda  

Habilitação = Licenciatura Plena em Música ou áreas afins 10/20/30/40 
horas 

R$ 1.864,26 
(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plena na 

área de atuação 

10/20/30/40 

horas 

R$ 1.451,00 
(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação das aulas para alunos das Oficinas Pedagógicas ou período integral na rede 

municipal, da organização dos conteúdos curriculares anuais através da modalidade de ensino de projetos, assim como dos registros 

em diário de classe da freqüência, conteúdos ministrados e anotações de acompanhamento do processo ensino aprendizagem, efetiva 

participação no Conselho de Classe e realizar avaliação conforme Resoluções nº 032/2009 (Programa Período Integral) e nº034/2009 

(Projeto Oficinas Pedagógicas) do Conselho Municipal de Educação. 

 

Professor – Oficina Teatro  

Habilitação = Licenciatura Plena em Artes Cênicas, Artes 

Visuais  ou Música 
10/20/30/40 

horas 
R$ 1.864,26 

(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plena na 

área de atuação 

10/20/30/40 

horas 

R$ 1.451,00 
(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação das aulas para alunos das Oficinas Pedagógicas ou período integral na rede 

municipal, da organização dos conteúdos curriculares anuais através da modalidade de ensino de projetos, assim como dos registros 

em diário de classe da freqüência, conteúdos ministrados e anotações de acompanhamento do processo ensino aprendizagem, efetiva 

participação no Conselho de Classe e realizar avaliação conforme Resoluções nº 032/2009 (Programa Período Integral) e nº034/2009 

(Projeto Oficinas Pedagógicas) do Conselho Municipal de Educação. 

 

Professor – Oficina Dança  

Habilitação = Licenciatura Plena em Educação Física 10/20/30/40 
horas 

R$ 1.864,26 
(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plena na 

área de atuação 

10/20/30/40 

horas 

R$ 1.451,00 
(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação das aulas para alunos das Oficinas Pedagógicas ou período integral na rede 



municipal, da organização dos conteúdos curriculares anuais através da modalidade de ensino de projetos, assim como dos registros 

em diário de classe da freqüência, conteúdos ministrados e anotações de acompanhamento do processo ensino aprendizagem, efetiva 

participação no Conselho de Classe e realizar avaliação conforme Resoluções nº 032/2009 (Programa Período Integral) e nº034/2009 

(Projeto Oficinas Pedagógicas) do Conselho Municipal de Educação. 

 

Professor – Oficina Informática  

Habilitação = Licenciatura Plena em Ciências da Computação 

ou áreas afins 
10/20/30/40 

horas 
R$ 1.864,26 

(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plena na 

área de atuação 

10/20/30/40 

horas 

R$ 1.451,00 
(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação das aulas para alunos das Oficinas Pedagógicas ou período integral na rede 

municipal, da organização dos conteúdos curriculares anuais através da modalidade de ensino de projetos, assim como dos registros 

em diário de classe da freqüência, conteúdos ministrados e anotações de acompanhamento do processo ensino aprendizagem, efetiva 

participação no Conselho de Classe e realizar avaliação conforme Resoluções nº 032/2009 (Programa Período Integral) e nº034/2009 

(Projeto Oficinas Pedagógicas) do Conselho Municipal de Educação. 

 

Professor – Oficina Capoeira  

Habilitação = Licenciatura Plena em Educação Física 10/20/30/40 
horas 

R$ 1.864,26 
(para 40 horas) 

Não Habilitado = Certidão de frequência, a partir da 2ª 

FASE, em Curso de Graduação em Licenciatura Plana na 

área de atuação 

10/20/30/40 

horas 

R$ 1.451,00 
(para 40 horas) 

Atribuições: É responsável pela preparação e aplicação das aulas para alunos das Oficinas Pedagógicas ou período integral na rede 

municipal, da organização dos conteúdos curriculares anuais através da modalidade de ensino de projetos, assim como dos registros 

em diário de classe da freqüência, conteúdos ministrados e anotações de acompanhamento do processo ensino aprendizagem, efetiva 

participação no Conselho de Classe e realizar avaliação conforme Resoluções nº 032/2009 (Programa Período Integral) e nº034/2009 

(Projeto Oficinas Pedagógicas) do Conselho Municipal de Educação. 

 

Secretaria de Escola  
Ensino médio completo ou magistério, com conhecimento em 

informática. 
40 horas R$ 1.550,00 

Atribuições: Manter em dia a escrituração escolar, correspondências, protocolo e arquivo. Executar a escrituração efetuando 

matriculas, transferências, imprimindo diários de classe, boletins e históricos. Redigir e expedir a correspondência da unidade escolar, 

submetendo-a a assinatura do diretor. Manter atualizado os dados dos alunos, professores e funcionários do sistema Escola Via Net. 

Responder e encaminhar anualmente o censo escolar. Organizar e manter atualizados regulamentos, leis, circulares e despachos que 

interessem para a unidade escolar. Encaminhar documentos solicitados com exatidão, sem rasuras e nos prazos solicitados. Expedir 

certificados e guias de transferências cumprindo as formalidades legais. Cumprir e agilizar os serviços de seu setor em colaboração com 

as chefias. Zelar pela guarda de matérias e equipamentos de trabalho e executar outras atividades compatíveis com a função. 

 

Especialista em Educação  Habilitação: Licenciatura plena em pedagogia 40 horas R$ 1.864,26 

Atribuições : O Especialista em Assuntos Educacionais é responsável pelo suporte pedagógico e administrativo da escola, subsidiados 

por todos os setores que envolvem o universo escolar. Assumir postura ética e respeitosa com alunos, pais, funcionários e demais 

profissionais, participar das discussões educativas/pedagógicas propostas pela escola e Secretaria Municipal de Educação, desenvolver 

atividades que estejam de acordo com o Projeto Pedagógico da escola. Executar outras atividades compatíveis com a função. 



 

Atendente Educativo  Ensino Médio Completo ou Magistério 30 horas R$ 802,92 

Atribuições: É responsável pelo suporte ao Professor na execução de atividades pedagógicas junto a criança, bem como na 

coordenação de atividades básicas como: alimentação, higiene, lazer e segurança dos educandos, de modo a colaborar no 

cumprimento dos objetivos dos diversos programas desenvolvidos. 

 

Auxiliar de Biblioteca 
 Ensino Médio Completo com conhecimento em Informática 40 horas R$ 1.120,00 

Atribuições: É responsável pelo registro, controle e atualização do acervo bibliográfico da escola, bem como pela leitura de histórias 

infantis para alunos do ensino fundamental, orientação em pesquisas, exposição de obras literárias, controle do empréstimo de livros, 

bem como atender o público em geral, responsabiliazando-se em deixar a biblioteca em perfeito estado de organização, propiciando 

assim meios para que a comunidade escolar crie hábitos, pesquisa e gosto pela leitura. 

 

Auxiliar de Serviços 
 Ensino Fundamental Incompleto. 40 horas R$ 705,00 

Atribuições: É responsável pela realização de todos os serviços de limpeza e organização da unidade escolar, bem como também no 

preparo e auxílio da alimentação dos educandos da rede municipal de ensino 

 

Auxiliar de Serviços (Ano 
Bom) 

 Ensino Fundamental Incompleto. 40 horas R$ 705,00 

Atribuições: É responsável pela realização de todos os serviços de limpeza e organização da unidade escolar, bem como também no 

preparo e auxílio da alimentação dos educandos da rede municipal de ensino 

 


