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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES 
 
- Auxiliar de Serviços Gerais: 
Zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos do órgão.  
Executar trabalhos braçais;  
Executar serviços de limpeza nas dependências internas e externas do órgão, jardins, 
garagens e seus veículos.  
Executar serviços auxiliares de limpeza, revisão e acondicionamento das peças e 
lubrificação das máquinas.  
Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndios 
ou quaisquer outras relativas à segurança do órgão.  
Executar serviços de copa, cozinha, com atendimento aos servidores e alunos.  
Receber, protocolar e entregar correspondência interna e externa.  
Requisitar material necessário aos serviços .  
Processar cópia de documentos.  
Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou 
dependências do órgão.  
Receber e transmitir mensagens.  
Encarregar-se da abertura e fechamento das dependências do órgão.  
Encarregar-se da limpeza e polimento de veículos e máquinas.  
Relatar as anormalidades verificadas.  
Atender telefone e transmitir ligações.  
Executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades peculiares do órgão.  
 
- Motorista: 
Dirigir veículos oficiais pesados (caminhões, ônibus, micro-ônibus e similares), 
transportando materiais, equipamentos e pessoas;  
Dirigir veículos oficiais leves, transportando pessoas, materiais e equipamentos;  
Zelar pelo abastecimento, conservação e limpeza do veículo sob sua responsabilidade;  
Efetuar pequenos reparos no veículo sob sua responsabilidade;  
Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a viatura sob 
sua responsabilidade;  
Proceder o controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e manutenção em 
geral;  
Proceder o 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.  
 
- Professor de Educação Especial: 
Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 
acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público 
alvo da educação especial; Elaborar e executar plano de atendimento educacional 
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especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e 
de acessibilidade: 
Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de aula de recursos 
multifuncional; Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos 
e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros 
ambientes da escola; Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 
estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; 
Orientar os professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 
utilizados pelo aluno; Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistiva, tais como: as 
tecnologias da informação e comunicação, a comunicação alternativa, a informática 
acessível, o soroban, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os 
códigos de linguagens, as atividades de orientação e mobilidade entre outros, de forma a 
ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia, atividade e 
participação; 
Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a 
disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das 
estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares; 
Promover atividades e espaços de participação da família e a interface com os serviços 
setoriais da saúde, da assistência social entre outros. 
 
- Professor (Educação Física e Ensino Fundamental): 
a) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
b) Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
c) Zelar pela aprendizagem dos alunos, dando condições para a manutenção da saúde 
física e psíquica dos alunos; 
d) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
e) Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
f) Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 
g) Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de 
relações que conduzam à aprendizagem; 
h) Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensável à 
eficiência da obra educativa; 
i) Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à execução da 
programação, freqüência e aproveitamento dos alunos; 
j) Zelar pela conservação dos bens materiais, limpeza e o bom nome da escola; 
l) Executar as demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes 
emanadas dos órgãos superiores e legislação federal, estadual e municipal. 
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