PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS/SP
Processo Seletivo de Provas e Títulos – PS Nº 01/2018
ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
a) Função com Exigência de Ensino Fundamental Incompleto
1.01 – SERVENTE
Executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências da Prefeitura Municipal e outros prédios municipais,
serviços que visem o bom funcionamento dos prédios públicos, bem como serviços de monitoria de berçários e
creches; Preparar e servir café à chefia, visitantes e servidores do setor; Lavar copos e xícaras, cafeteira, coador e
demais utensílios de cozinha; Verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com seu
trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Manter arrumado o
material sob sua guarda; Realizar eventualmente, serviços externos para atender as necessidades do setor;
Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e
utensílios, que lhe cabe limpos e com boa aparência; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
imediato.
b) Função com Exigência de Ensino Médio Completo
2.01 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO
Receber e entregar as crianças aos pais ou responsáveis; Informar aos pais ou responsáveis, sempre que
necessário como a criança passou o dia e se ocorreu algum sintoma de enfermidade ou incidente, tais como
febre, vomito, diarreia, tombos com hematomas ou não, cortes, arranhões, picadas de insetos e etc, bem como
sobre providencias que foram tomadas; Acompanhar o professor nas atividades pedagógicas com as crianças;
Auxiliar o professor nas providencias, controle e guarda do material pedagógico; Auxiliar o professor e
responsabilizar-se, na ausência deste, pelos objetos individuais da criança, dando atenção especial aos bicos,
mamadeiras, fraldas e medicamentos; Cuidar, prontamente da higiene pessoal da criança; Auxiliar as crianças nas
refeições, sempre que necessário; Auxiliar em todas as atividades desenvolvidas pelas crianças da creche e da
pré-escola; Trocar Fraldas; Auxiliar o professor em passeios e idas a parques, praças, zoológicos e etc; Zelar pelo
atendimento de todas as necessidades das crianças da creche e da pré-escola obedecendo prontamente ás
ordens legais e regulares do professor e do diretor da unidade escolar; Dar banho e trocar o vestuário das
crianças da creche; Auxiliar na orientação das crianças no recreio e nos intervalos, objetivando manter a
segurança e a disciplina; Participar de todas as aulas prestando todos os cuidados devidos ás crianças; Organizar
o ambiente e orientar as crianças para o repouso, permanecendo com elas durante todo o tempo em que
estiverem dormindo; Responsabilizar–se pelas crianças que aguardam os pais ou o transporte escolar até a sua
efetiva entrega, zelando pela segurança e bem estar de todos; Responsabilizar-se pela limpeza e desinfecção de
brinquedos e equipamentos utilizados pelas crianças; Participar de todas as atividades realizadas pela Unidade
Escolar; Cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar; Comparecer a reuniões
convocadas pela Coordenadoria Municipal de Educação e ou pela Direção Escolar; Manter conduta, dentro e fora
do estabelecimento de ensino, compatível com a função; Auxiliar alunos com necessidades especiais;
Permanecer com os alunos portadores de necessidades especiais dentro da sala de aula; Auxiliar os professores
no desenvolvimento de atividades com os alunos portadores de necessidades especiais; Acompanhar os alunos
com necessidades especiais nas atividades recreativas; Ajudar os alunos com necessidades especiais a se
alimentar; Zelar pelo material do aluno com necessidades especiais dentro da instituição e permanecer com o
mesmo até que o responsável venha busca-lo; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o
exercício da função.
c) Função com Exigência de Ensino Superior Completo
3.01 – PROFESSOR I – ENSINO INFANTIL
Ministra aulas, ensinando os alunos com técnicas de alfabetização, expressão artística e corporal; Exerce
atividades de planejamento do ano letivo, discutindo a proposta da escola, participando da definição da proposta
pedagógica, fixando metas, definindo objetivos e cronogramas e selecionando conteúdos; Prepara aulas,
pesquisando e selecionando matérias e informações; Diagnostica a realidade dos alunos e avalia seu
conhecimento, acompanhando o processo de desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de avaliação;
Pode interagir com a comunidade escolar, buscando conscientiza-la sobre temas fundamentais para a cidadania e
qualidade de vida.
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