
LEI Nº 1326, DE 18 DE JULHO DE 2013 

 

Altera o número de vagas, a nomenclatura e atribuições 

de empregos públicos criados pela Lei nº 952/2007 e 

estabelece as atribuições de cargos de provimento efetivo 

que especifica e dá outras providências. 

 

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, LESSIR CANAN BORTOLI, Prefeito 

de Renascença, sanciono a seguinte,  

 

LEI: 

 

Art. 1º. Fica alterada a nomenclatura, número de vagas e salário dos empregos públicos de 

Atendente de Consultório Dentário e Técnico em Higiene Dental, constantes do Anexo I da Lei 

Municipal nº 952/2007, que passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

Vagas 

Carga 

horária 

semanal 

Denominação do 

emprego 

Escolaridade e 

habilitação mínima Símbolo Salário 

03 40 horas Auxiliar em Saúde Bucal  Ensino Médio, curso 

específico ou 

equivalente e registro no 

CRO 

ASB-PSF 850,00 

03 40 horas Técnico em Saúde Bucal 

Curso técnico específico 

ou equivalente e registro 

no CRO 

TSB-PSF 1.150,00 

 

Parágrafo único – Os demais cargos constantes no Anexo I da Lei nº 952/2007, 

permanecem inalterados. 

 

Art. 2º. As atribuições dos empregos públicos de Auxiliar em Saúde Bucal e Técnico em 

Saúde Bucal, relacionadas no Anexo II da Lei 952/2007, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

ANEXO II 

LEI N.º 952/2007 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

TÉCNICOS E EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL DO PSF 

 

CARGO Auxiliar em Saúde Bucal 

SÍMBOLO ASB-PSF 

CARGA HORÁRIA 40 Horas Semanais 

Escolaridade mínima exigida Ensino Médio completo 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 

 Os Auxiliares de Saúde Bucal devem realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal 

para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à 

saúde, bem como atividades programadas e de atenção à demanda espontânea, inclusive com 

acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal.  

 Eles são responsáveis pela limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos 
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equipamentos odontológicos, do ambiente de trabalho e do consultório odontológico nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e/ou nas Unidades Odontológicas Móveis (UOM), assim 

como aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 

produtos e resíduos odontológicos.  

 Devem auxiliar e instrumentar os cirurgiões dentistas nas intervenções clínicas, além de 

acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros 

da equipe de Saúde da Família (ESF), buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 

multidisciplinar;  

 Além disso, devem: processar filme radiográfico, selecionar moldeiras, preparar modelos em 

gesso, manipular materiais de uso odontológico e participar na realização de levantamentos e 

estudos epidemiológicos (exceto na categoria de examinador); 

 Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do Cirurgião-Dentista ou do 

Técnico em Saúde Bucal: 

 Organizar e executar atividades de higiene bucal;  

 Preparar o paciente para o atendimento;  

 Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes 

hospitalares;  

 Registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle 

administrativo em saúde bucal;  

 Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;  

 Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 

produtos e resíduos odontológicos;  

 Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários;  

 Realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; 

 Anotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção; 

 Executar outras atividades correlatas;  

 

 

CARGO Técnico em Saúde Bucal 

SÍMBOLO TSB-PSF 

CARGA HORÁRIA 40 Horas Semanais 

Escolaridade mínima exigida Curso técnico específico e registro no CRO 

 

ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 

 TSB - É a formação em Técnico em Saúde Bucal, ocupação da área de saúde, regulamentada 

nacionalmente. O exercício da mesma está sob supervisão do Cirurgião Dentista e se sustenta 

no Código de Ética Odontológica (CFO, 2003) e na Resolução CFO nº 209/97. Após 

conclusão do curso o concluinte poderá adquirir seu registro de classe junto ao CRO. 

 O TSB Compõe a equipe da saúde bucal e realiza atividades necessárias à prestação de 

cuidados no âmbito da promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal. Atuam nas 

unidades e serviços de saúde públicos, estando em expansão sua inserção em equipes de Saúde 

da Família. 

 Compete ao Técnico em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista, as 

seguintes atividades, além das estabelecidas para os auxiliares em saúde bucal:  

 Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em saúde Bucal e de agentes 

multiplicadores das ações de promoção à saúde;  

 Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças 

bucais;  

 Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de 

examinador;  
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 Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da 

aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista;  

 Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-

dentista;  

 Supervisionar, sob a delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal;  

 Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou 

clínicas odontológicas; Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na 3 

restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo 

cirurgião-dentista; Proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após atos 

cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares;  

 Remover suturas;  

 Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e 

resíduos odontológicos; 

 Realizar isolamento do campo operatório;  

 Exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-

dentista em ambientes clínicos e hospitalares. 

 Executar outras atividades correlatas. 

 

Art. 3º. Estabelece as atribuições dos cargos de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços 

Gerais, Escriturário, Médico, Motorista, Operador de Máquinas, Vigia e Engenheiro Civil, criando 

o Anexo IV da Lei nº 1098/2009, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

ANEXO IV 

 LEI N° 1098/2009 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

SÍMBOLO ASG 

CARGA HORÁRIA 40 HORAS SEMANAIS 

Titulação mínima exigida Ensino fundamental completo 

 

FUNÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 Executar trabalhos e atividades rotineiras em geral, zeladoria, ajardinamento e manutenção 

predial. Desenvolver atividades de apoio em diversas áreas.  

 Executar tarefas de zeladoria, limpeza em geral; varrer espanar, lavar, encerar e lustrar as 

dependências, móveis, utensílios e instalações diversas; mantendo-lhes as condições de higiene 

e conservação. Prepara café e chá; servindo-os quando solicitado. Zela pela conservação de 

cantinas, copas, cozinhas e afins.  

 Zelar pelo material de uso diário e permanente, tendo o cuidado de não desperdiçar materiais e 

utensílios diversos.  

 Fazer a limpeza de ruas, parques, bosques, jardins e outros logradouros públicos, fazendo a 

coleta do material.  

 Executar outras tarefas como escavar valas e fechar valas e fossas; retirar e limpar materiais 

usados de obras de demolição; transportar materiais empregando se necessário, carrinho de 

mão; espalhar com pá, cascalho e outros materiais.  

 Fazer carga e descarga de mercadorias.  

 Receber e transmitir recados, registrando as informações recebidas para possibilitar 

comunicações posteriores aos interessados; 

 Executar serviços de rua em geral, efetuando entrega de documentos, volumes, encomendas e 

outros em locais pré-determinados; 
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 Prestar informações simples a visitantes, indicando-lhes a localização de setores ou pessoas 

procuradas; 

 Auxiliar nos serviços de portaria, recepção, telefonia, limpeza, arrumação e reprodução de 

cópias, quando solicitados; 

 Auxiliar em serviços simples de escritório, separando documentos, providenciando cópias e 

realizando outras pequenas tarefas sob orientação; 

 Executar outras atividades correlatas;  

 

 

CARGO ESCRITURÁRIO 

SÍMBOLO ESC 

CARGA HORÁRIA 40 HORAS SEMANAIS 

Titulação mínima exigida Ensino médio completo 

 

FUNÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 Receber, registrar, protocolar, despachar, classificar e arquivar documentos e volumes; redigir 

correspondências de natureza simples; realizar serviços de digitação, datilografia e controle 

diversos; recepcionar pessoas; requisitar serviços de reprografia; transmitir e receber fax e 

e.mail; recepcionar e expedir listagens aos usuários.  

 Classificar e arquivar correspondências, relatórios, planilhas, fichas e outros documentos, 

efetuando triagem, ordenando, grampeando e etiquetando, para fins de controle, facilitar sua 

localização;  

 Receber, registrar e encaminhar correspondências, faturas, ordens de serviços, listagens e 

outros documentos, separando, conferindo e registrando dados de identificação, para fins de 

controle de documentação e prosseguimento do processo de trabalho;  

 Protocolar e despachar documentos e volumes efetuando registros quanto à quantidade, 

especificações, destino, data e outras informações e acondicionando-os em embalagens 

apropriadas, a fim de evitar extravios e possibilitar o encaminhamento aos interessados; 

 Digitar ou datilografar correspondências, tabelas, relatórios, circulares, memorandos, apostilas, 

formulários e outros documentos, transcrevendo dados manuscritos, impressos e seguindo 

padrões estabelecidos de estética e apresentação, a fim de atender as exigências de trabalho do 

órgão;  

 Efetuar levantamentos referentes a assuntos diversos, coletando e registrando dados, a fim de 

serem utilizados pelos órgãos competentes;  

 Redigir correspondência de natureza simples, desenvolvendo assuntos rotineiros, a fim de obter 

e/ou prestar informações; controlar o material de expediente, ferramentas e instrumentos 

utilizados na área, registrando quantidade, qualidade e consumo dos mesmos, preparando 

requisições, conferindo e entregando quando solicitado, a fim de atender às necessidades da 

área e do andamento dos trabalhos;  

 Realizar controles diversos dentro de sua área de atuação recebendo comunicados ou 

procedendo o levantamento de dados, e efetuando os registros pertinentes, a fim de possibilitar 

o acompanhamento dos serviços;  

 Providenciar a duplicação de documentos, preenchendo requisições, angariando assinaturas, a 

fim de atender às necessidades do serviço;  

 Transmitir e receber fax e e.mail;  

 Efetuar a recepção e expedição de listagens e trabalhos processados, verificando prazos de 

entrega, qualidade e remetendo aos usuários.  

 Executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo e/ou com as necessidades das 

Secretarias Municipais.  
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CARGO MÉDICO  

SÍMBOLO MD 

CARGA HORÁRIA 20 HORAS SEMANAIS 

Titulação mínima exigida Curso superior completo em Medicina e registro no Conselho 

Regional de Medicina – CRM 

 

FUNÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 

 Atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão, como efetuar 

o atendimento de consultas médicas;  

 Efetuar exames diversos, indicando a providência a ser tomada para restabelecer a saúde do 

paciente;  

 Efetuar procedimentos de urgência e emergência, incluindo cirúrgicos, quando necessários e 

observada a necessária habilitação;  

 Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 

 Promover e participar de programa de treinamentos, palestras, seminários e encontros voltados 

aos interesses da saúde pública; 

 Estabelecer o plano de trabalho junto à equipe coordenadora segundo os dados 

epidemiológicos da comunidade a ser atingida; 

 Participar efetivamente do levantamento de dados cadastrais; 

 Participar efetivamente dos levantamentos estatísticos e informatização dos registros; 

 Atender aos pacientes encaminhados ao posto de saúde, por ele e/ou pela equipe, programar e 

realizar visitas domiciliares de acordo com a solicitação do Departamento de Saúde ou do setor 

de Enfermagem; 

 Medicar, prescrever de acordo com as necessidades, realizar curativos, drenagens e suturas; 

 Acompanhar, junto à enfermagem, os casos de desnutrição moderada/grave; 

 Acompanhar os casos de doenças infecto-contagiosas ou famílias com risco de contágio; 

 Detectar endemias ou epidemias na comunidade e tomar medidas profiláticas junto à equipe; 

 Preencher as fichas das doenças de notificação compulsória e encaminhá-las à 8ª Regional de 

Saúde; 

 Formar grupos de interesse comum para palestra e/ou atendimento (hipertensos, adolescentes, 

gestantes e outros) e troca de experiências; 

 Tomar conhecimento, através do boletim epidemiológico da 8ª Regional, dos Informes de 

doenças que estão ocorrendo no estado e passar os dados aos demais membros da equipe, para 

observação e reconhecimento de características clínicas e epidemiológicas; 

 Participar de reuniões periódicas da equipe coordenadora, para passar informações e traçar 

novas metas; 

 Participar de reuniões com a comunidade passando informações a respeito do perfil 

epidemiológico do município e da localidade trabalhada, esclarecer dúvidas e apresentar 

sugestões de solução. 

 Participar ativamente do treinamento e das atividades de Educação Continuada do PSF - 

Manter-se atualizado no que se refere ao conhecimento e desenvolvimento científico na 

medicina, especialmente na Saúde Pública. 

 Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

 

 

CARGO MOTORISTA 

SÍMBOLO MT 

CARGA HORÁRIA 40 HORAS SEMANAIS 

Titulação mínima exigida 4ª Série do Ensino Fundamental ou equivalente. - Carteira 
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Nacional de Habilitação, Classe C 

 

FUNÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 

 Conduz veículos automotores como caminhões, caminhonetes, e outros automóveis em geral, 

manipulando os comandos de marcha e direção, conduzindo o veículo no trajeto ou itinerário 

previsto, de acordo com as regras de trânsito, para o transporte de cargas e/ou servidores.  

 Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do 

cárter, e testando freios e parte elétrica, certificando-se de suas condições de funcionamento;  

 Informar defeitos do veículo, preenchendo ficha específica no almoxarifado, para ser 

encaminhada a manutenção;  

 Dirigir o veículo, manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e a sinalização, 

para conduzi-los aos locais indicados;  

 Portar os documentos do veículo e zelar pela sua conservação;  

 Controlar a carga e descarga do material transportado, orientando a sua arrumação no veículo 

para evitar acidentes;  

 Realizar o transporte de pedras, cascalho, mudas, areia, madeira e outros, sempre que se fizer 

necessário;  

 Carregar e descarregar materiais utilizados nos serviços;  

 Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da Prefeitura; 

Colaborar com a limpeza dos veículos, mantendo-os bem apresentáveis;  

 Dirigir caminhões leves, médios e/ou pesados;  

 Operar equipamentos de carga e descarga de materiais acoplados ao caminhão;  

 Observar os limites de carga do veículo;  

 Efetuar pequenos reparos de emergência no veículo e no equipamento que opera;  

 Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e 

indicadores de direção;  

 Providenciar a lubrificação quando indicada;  

 Efetuar troca de pneus quando necessária;  

 Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a pressão dos pneus; 

 Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

 

CARGO OPERADOR DE MÁQUINAS 

SÍMBOLO OM 

CARGA HORÁRIA 40 HORAS SEMANAIS 

Titulação mínima exigida 4ª Série do Ensino Fundamental ou equivalente. - Carteira 

Nacional de Habilitação, Classe C 

 

FUNÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 

 Conduz máquinas montadas sobre rodas ou esteiras que servem para escavar, nivelar, aplainar 

ou compactar a terra e materiais similares.  

 Operar máquinas providas de pá mecânica ou caçamba, acionando os comandos necessários 

para escavar e mover terras, pedras, areia, cascalho e materiais similares;  

 Operar máquinas de abrir canais de drenagem, acionando os comandos necessários;  

 Operar máquinas providas de lâminas para nivelar solos, acionando os comandos para executar 

obras na construção civil, estradas e pistas;  

 Operar máquinas providas de rolos compressores, acionando comandos para compactar e 

aplainar os materiais utilizados nas construções nas estradas; 

 Operar máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume;  
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 Informar defeitos ou reparos a serem feitos na máquina, preenchendo ficha específica no 

almoxarifado para ser entregue ao chefe da manutenção;  

 Executar a limpeza de bueiros, fossas, esterqueiras e outros;  

 Fazer a recuperação, conservação e readequação de estradas;  

 Retirar entulhos e terra, zelando pela limpeza e conservação da cidade;  

 Colaborar na limpeza e organização do local de trabalho;  

 Operar máquinas leves, trator agrícola, cuidar da acoplagem dos implementos necessários, 

cuidar da manutenção da máquina; 

 Operar outros tipos de máquina se necessário, operar demais máquinas com sistemas afins.  

 Operar máquinas pesadas, examinando condições de uso da mesma, acionando e manobrando 

mecanismos a fim de executar serviços de patrolamento de vias públicas, terraplanagem, 

limpeza e abertura de ruas, espalhando saibro, seixo, nivelamento de terrenos e demais 

atividades; 

 Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

 

CARGO VIGIA 

SÍMBOLO VIG 

CARGA HORÁRIA 40 HORAS SEMANAIS 

Titulação mínima exigida Ensino Fundamental 

 

FUNÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 Garantir a vigilância da instituição, fazendo a ronda em suas dependências internas e externas, 

estando atendo à entrada e saída de pessoas ou bens, em função de evitar roubos, atos de 

violência e outras infrações à ordem e à segurança.  

 Fiscalizar a entrada e saída de pessoas, observando o movimento das mesmas no nos próprios 

municipais, procurando identificá-las para vetar a entrada de pessoas suspeitas ou encaminhar 

as demais ao destino solicitado; 

 Percorrer sistematicamente as dependências dos prédios da Prefeitura e áreas adjacentes, 

verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente e 

observando pessoas que lhe pareçam suspeitas, para possibilitar a tomada de mediadas 

preventivas;  

 Fiscalizar a entrada e saída de veículos oficiais e particulares nos prédios municipais, prestando 

informações e efetuando encaminhamentos, examinando autorizações, para garantir a 

segurança do local;  

 Fiscalizar ordens de serviços de servidores municipais, observando o uso de veículos oficiais, 

destino dos trabalhos, horários de saída e chegada;  

 Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda;  

 Controlar e orientar a circulação de veículos e pedestres nas áreas de estacionamento público 

municipal, para manter a ordem e evitar acidentes;  

 Encarregar-se da correspondência em geral e de encomendas de pequeno porte, recebendo-as e 

encaminhando-as aos destinatários para evitar extravios e outras ocorrências desagradáveis; 

Receber e transferir ligações telefônicas às unidades administrativas da Prefeitura;  

 Praticar os atos necessários para impedir a invasão de edifícios públicos, solicitando a ajuda da 

Guarda Municipal ou da polícia, quando necessário;  

 Comunicar imediatamente à autoridade superior quaisquer irregularidades encontradas; 

Contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando 

socorro;  

 Operar com cuidado a cancela eletrônica e comunicar a chefia imediata qualquer tipo de dano 

ou defeito ocorrido;  

 Hastear as bandeiras;  
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 Zelar pela limpeza de seu local de trabalho e das áreas sob sua vigilância;  

 Manter-se em dia quanto às medidas de segurança para a execução dos trabalhos, utilizar 

adequadamente o equipamento fornecido e usar as roupas que lhe forem determinadas pelos 

supervisores e chefes imediatos, a fim de garantir a própria proteção e a devida identificação; 

 Executar outras atribuições afins; 

 Atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão 

 

 

CARGO ENGENHEIRO CIVIL 

SÍMBOLO EC 

CARGA HORÁRIA 20 HORAS SEMANAIS 

Titulação mínima exigida Ensino Superior em Engenharia Civil e Registro no Conselho 

Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA 

 

FUNÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 

 Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia, estudando características, preparando 

planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a 

construção, manutenção e reparo em obras e assegurar padrões técnicos exigidos, bem como 

analisar processos de solicitações diversas, projetos arquitetônicos de loteamentos, 

desmembramentos, habite-se entre outros; 

 Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção civil, realizar 

investigações e levantamentos técnicos, definir metodologia de execução, desenvolver estudos 

ambientais, revisar e aprovar projetos, especificar equipamentos, materiais e serviços.  

 Orçar a obra, compor custos unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e serviços, 

apropriar custos específicos e gerais da obra.  

 Executar obra de construção civil, controlar cronograma físico e financeiro da obra, fiscalizar 

obras, supervisionar segurança e aspectos ambientais da obra.  

 Prestar consultoria técnica, periciar projetos e obras (laudos e avaliações), avaliar dados 

técnicos e operacionais, programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios de 

inspeção.  

 Controlar a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, identificar métodos e 

locais para instalação de instrumentos de controle de qualidade.  

 Elaborar normas e documentação técnica, procedimentos e especificações técnicas, normas de 

avaliação de desempenho técnico e operacional.  

 Participar de programa de treinamento, quando convocado.  

 Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões. 

 Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;  

 Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 

preservação ambiental.  

 Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 

informática.  

 Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 Atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão 

 

 

Art. 4º. Estabelece as atribuições do cargo de provimento efetivo de Professor, criando o 

Anexo V da Lei nº 1101/2009, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
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ANEXO V 

LEI Nº 1101/2009 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

CARGO PROFESSOR 

SÍMBOLO PRO 

CARGA HORÁRIA 20 HORAS SEMANAIS 

Titulação mínima exigida Habilitação Profissional para o Magistério, correspondente ao 

Ensino Médio; ou Licenciatura Plena em Pedagogia; ou Curso 

Normal Superior. 

 

FUNÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 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; 

 Participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico da unidade 

educacional, bem como das demais atividades do processo educativo, visando à melhoria da 

qualidade no atendimento às crianças, em consonância com as diretrizes educacionais da 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes; 

 Criar condições, oportunidades e meios para garantir às crianças, respeitadas suas 

especificidades e singularidades, o direito inalienável de serem educados e cuidados de forma 

indissociada; 

 Planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades pedagógicas, de forma a promover: 

a) desenvolvimento integral da criança, em complementação à ação da família e da 

comunidade; 

b) condições de aprendizagens relacionadas à convivência próxima das práticas sociais e 

culturais nos diversos campos de experiências; e 

c) a prevenção, segurança e proteção do bem - estar coletivo das crianças, bem como a sua 

interação com diferentes parceiros em situações significativas e diversificadas. 

 Adequar os procedimentos didáticos e pedagógicos que viabilizem o atendimento à criança 

com necessidades educacionais especiais; 

 Manter atualizado os registros dos objetivos propostos, atividades e resultados do processo 

educacional, tendo em vista a avaliação contínua do processo educativo; 

 Desenvolver, articuladamente com os demais profissionais, atividades pedagógicas 

compatíveis com os espaços de aprendizagens disponíveis na unidade educacional, por meio de 

situações lúdicas e motivadoras;  

 Respeitar a criança como sujeito do processo educativo, zelando pela sua integridade física e 

psíquica, preservando sua imagem, identidade, valores, idéias, crenças e objetos pessoais, 

acolhendo quando fragilizadas por situações adversas, de modo que superem suas dificuldades 

e se sintam confortáveis e seguras; 

 Acompanhar e orientar as crianças durante as refeições, estimulando a aquisição de bons 

hábitos alimentares, auxiliando as crianças menores na ingestão de alimentos na quantidade e 

forma adequada, bem como, observado os critérios estabelecidos; 

 Observar o comportamento das crianças durante o período de repouso e no desenvolvimento 

das atividades diárias, prestando os primeiros socorros, quando necessário e / ou relatando as 

ocorrências não rotineiras à Chefia Imediata, para providências subsequentes; 

 Organizar e reorganizar os tempos e espaços, os materiais de uso individual e coletivo, o acesso 

das crianças aos materiais necessários às suas experiências de exploração do mundo, da 

comunicação, da expressividade e de conhecimento de si; 

 Dialogar com os pais ou responsáveis sobre propostas de trabalho, desenvolvimento e 
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avaliação das atividades realizadas na unidade educacional; 

 Participar das reuniões de equipe da Unidade Educacional mantendo o espírito de cooperação e 

solidariedade entre os funcionários da unidade, a família e a comunidade. 

 Aprimorar o seu desenvolvimento profissional, por meio de formação permanente, de modo a 

ampliar seus conhecimentos, com vistas a contribuir para a transformação das práticas 

educativas na unidade educacional; 

 Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 

 Atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão 

 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Renascença, aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, 52º ano de 

emancipação. 

 

 

 

Lessir Canan Bortoli 
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____________________, 
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