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ANEXO III - CARGO /HABILITAÇÃO /  CARGA HORÁRIA/ FUNÇÃO: 

 
 

CARGOS 
 

HABILITAÇÃO 
HORAS 

SEMANAIS 
 

ATRIBUIÇÕES 
 

 
Professor de 

Educação 
Básica- Anos 

Iniciais 

Licenciatura em Normal Superior 
ou Pedagogia ou Magistério em 

Nível Médio 

 
30 

Regência efetiva de turma, e 
responsabilidade por disciplina 
curricular, atividade ou outras 
organizações escolares, de acordo com 
as atribuições específicas do Estatuto 

do Magistério Municipal. 
 

 
Professor de 
Apoio AEE 

Licenciatura em Educação 
Especial ou Especialização em 

Educação Inclusiva ou 
Pedagogia/Normal Superior com 

ênfase em Atendimento 
Educacional Especializado 

 

 
30 

Apoio pedagógico ao processo de 
escolarização do aluno com disfunção 
neuromotora grave, deficiência 
múltipla e (ou) transtornos globais do 
desenvolvimento. 

Professor de 
Educação Física 

Licenciatura em Educação Física 30 Regência efetiva de aulas de Educação 
Física, atividades ou outras 
organizações escolares, de acordo com 
as atribuições específicas do Estatuto 

do Magistério Municipal. 
 

Professor de 
Educação 
Musical 

Licenciatura em Artes  

Especialização em Música 

30 Regência efetiva de aulas de Educação 
Musical, atividade ou outras 
organizações escolares, de acordo com 
as atribuições específicas do 
componente curricular 

 
Supervisor 
Pedagógico 

Licenciatura em Pedagogia com 
habilitação para Supervisão 
Escolar ou em Nível de Pós 

Graduação 

 
30 

Orientar, acompanhar, implementar e 
avaliar o processo de ensino-
aprendizagem, de acordo com as 
atribuições específicas do Estatuto do 
Magistério Municipal 

 
Fonoaudiólogo 

Curso superior de graduação 
específica e registro no órgão de 

classe, conforme exigência de lei. 

 
30 

Desenvolver ações, em parceria com 
os educadores, que contribuam para a 
promoção, aprimoramento, e 
prevenção de alterações dos aspectos 
relacionados à audição, linguagem 
(oral e escrita), motricidade oral e voz 
e que favoreçam e otimizem o 
processo de ensino e 
Aprendizagem 
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Nutricionista 

Curso superior de graduação 
específica e registro no órgão de 

classe, conforme exigência de lei. 

 
30 

Desenvolver atividades, de caráter 
gerencial e operacional, em serviço de 
alimentação para coletividades. 
Supervisionar, coordenar e controlar 
sua execução: recebimento dos 
produtos; armazenamento dos gêneros 
alimentícios; pré-preparo, preparo e 
distribuição das refeições; e 
higienização e controle de qualidade 
da alimentação escolar. 
 

Monitor de 
Educação 

Magistério em Nível Médio ou 
Licenciatura em Normal Superior 

ou Pedagogia  

40 Realizar a tarefa de monitorar, cuidar e 
educar as crianças para  atender 
questões específicas relativas aos 
cuidados e aprendizagens infantis. 
 

Monitor de 
Transporte 

Escolar 

Ensino Médio completo 

 

40 Responsabilizar-se pela garantia da 
integridade física e moral de crianças e 
adolescentes no trajeto de ida e volta 
até a escola, durante a utilização do 
Transporte Escolar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


