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ANEXO IV 

 
 

Cargo  Exigências Vagas  Salário Portadores 

de 

Deficiência 

Atribuições 

Motorista Escolar 

Educacional  

- Nível fundamental 

completo com  

habilitação específica 

conforme determina o 

Código Nacional de 

Trânsito; 

- Experiência como 

Motorista Escolar de no 

mínimo 06 (seis) meses. 

 

18 1.100,00 1 - Conduzir estudantes a estabelecimentos de ensino, 

quando necessário; 

- Responsabiliza-se pela entrega de correspondência, 

volumes e cargas em geral do 

Sistema de Ensino; 

- Transmitir recados; 

- Registrar em formulário próprio, o consumo de 

combustível; 

 - Conduzir funcionários para desempenhar suas 

funções ou participar de eventos no 

município ou fora dele; 

- Informar sobre os prazos e necessidade de 

manutenção do veículo 
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Merendeira  - Nível fundamental 

incompleto; 

 

- Experiência como 

Merendeira de no 

mínimo 06 (seis) meses.  

 

65 O valor da 

hora será de 

5,00 R$ 

(cinco reais) 

e o 

profissional 

receberá 

proporcional 

às horas 

trabalhadas 

de acordo 

com o 

salário 

mínimo 

vigente no 

país. 

 

 

 

 

 

 

04 - preparar e servir a merenda controlando-a 

quantitativa e qualitativamente; 

- informar ao Diretor do Estabelecimento de Ensino 

da necessidade de reposição de estoques; 

- conservar o local de preparação da merenda em 

boas condições de trabalho procedendo a limpeza e 

arrumação; 

- respeitar os alunos tratando-os com delicadeza e 

carinho; 

- respeitar o trabalho do colega deixando que ele 

participe também do serviço da cozinha; 

- preparar a merenda de acordo com o cardápio 

elaborado por nutricionista; e 

- zelar pelo material de uso e consumo na preparação 

da merenda escolar, além de efetuar demais tarefas 

correlatas a sua função. 
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Monitor de 

Ônibus  

- Alfabetizado; 

 

- Experiência como 

Monitor de ônibus de no 

mínimo 06 (seis) meses. 

11 O valor da 

hora será de 

5,00 R$ 

(cinco reais) 

e o 

profissional 

receberá 

proporcional 

às horas 

trabalhadas 

de acordo 

com o 

salário 

mínimo 

vigente no 

país. 

 

 

- - Acompanhar alunos desde o embarque no 

transporte escolar até seu desembarque na escola de 

destino, assim como acompanhar os alunos desde o 

embarque, no final do expediente escolar, até o 

desembarque nos pontos próprios; 

 - Verificar se todos os alunos estão assentados 

adequadamente dentro do veículo de transporte 

escolar;  

- Orientar e auxiliar os alunos, quando necessário a 

colocarem o cinto de segurança; 

 - Orientar os alunos quanto ao risco de acidente, 

evitando colocar partes do corpo para fora da janela; 

- Zelar pela limpeza do transporte durante e depois 

do trajeto;  

- Identificar a instituição de ensino dos respectivos 

alunos e deixá-los dentro do local;  

- Ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos 

transportes;  

- Verificar a segurança dos alunos no momento do 

embarque e do desembarque; verificar os horários 

dos transportes, informando aos pais e alunos; 

 - Conferir se todos os alunos frequentes; 
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Professor – 

Educação Infantil 

e Educação 

Fundamental I 

- Até quando a 

Legislação permitir 

poderá ser admitida, 

como formação Mínima 

para o exercício da 

docência na Educação 

Infantil e nas 

Séries/anos do Ensino 

Fundamental, formação 

em Nível Médio na 

Modalidade Normal ou 

Licenciatura em 

Pedagogia. 

 

- Experiência como 

Professor na Educação 

Infantil e Educação 

Fundamental I de no 

mínimo 06 (seis) meses. 

40  

 

O Professor 

receberá o 

valor da hora 

aula de 

acordo com 

o piso 

nacional, 

proporcional 

ao número 

de aulas a 

serem 

ministradas. 

02  Planejar e Ministrar as aulas nos dias letivos e 

horas- aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao 

Planejamento, à avaliação e ao Desenvolvimento 

Profissional; 

 Informar aos pais e responsáveis sobre a 

freqüência e rendimento dos alunos, bem como 

sobre a execução de sua proposta pedagógica; 

 Participar de atividades cívicas, sociais, culturais 

e esportivas; 

 Participar de reuniões pedagógicas e técnico- 

administrativas; 

 Participar do Planejamento Geral da Escola; 

 Participar da escolha do livro didático; 

 Acompanhar e orientar estagiários; 

 Participar de Reuniões interdisciplinares; 

 Avaliar e participar do encaminhamento dos 

alunos portadores de necessidades especiais para 

os setores específicos de atendimento; 

 Selecionar, apresentar e revisar conteúdos; 

 Participar do Conselho de Classe; 
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 Orientar o aluno quanto a conservação da Escola 

e dos seus equipamentos; 

 Propor a aquisição de equipamentos que venham 

a favorecer as atividades ensino-aprendizagem; 

 Analisar dados referentes a recuperação, 

aprovação, reprovação e evasão escolar; 

 Apresentar propostas que visem a melhoria da 

qualidade de ensino; 

 Participar da gestão democrática da unidade 

escolar. 
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Operador de 

Máquina 

Retroescavadeira 

- Alfabetizado; 

- Experiência como 

Operador de Máquina 

de no mínimo 06 (seis) 

meses. 

04 O valor da 

hora será de 

5,00 R$ 

(cinco reais) 

e o 

profissional 

receberá 

proporcional 

às horas 

trabalhadas 

de acordo 

com o 

salário 

mínimo 

vigente no 

país. 

 

 

 

 

 

- -Operar máquinas agrícolas, retro escavadeira, 

máquinas de terraplanajem, e de obras públicas do 

município. Executar outras atividades afins, a 

critério da chefia imediata. 
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Operador de 

Patrol  

- Alfabetizado  

 

- Experiência como 

Operador de Máquina 

de no mínimo 06 (seis) 

meses. 

01 O valor da 

hora será de 

5,00 R$ 

(cinco reais) 

e o 

profissional 

receberá 

proporcional 

às horas 

trabalhadas 

de acordo 

com o 

salário 

mínimo 

vigente no 

país. 

 

 

 

 

 

- - Operar máquina em aterros e drenagens de estradas 

ou vias caminhões basculantes, no transportes de 

materiais e equipamentos pesados para obras; operar 

retro escavadeira, operar trator de esteira e de pneus, 

e outras atividades correlatas. 
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Garis Alfabetizado; 

 

Experiência como Gari 

de no mínimo 06 (seis) 

meses.  

23 O valor da 

hora será de 

5,00 R$ 

(cinco reais) 

e o 

profissional 

receberá 

proporcional 

às horas 

trabalhadas 

de acordo 

com o 

salário 

mínimo 

vigente no 

país. 

 

 

 

 

 

1 - Efetuar coleta de lixo públicos, domiciliar, 

comercial e industrial;  

-Varrer as vias e logradouros públicos; executar 

tarefas de limpeza em geral.  

-Executar outras atividades afins, a critério do chefe 

imediato.  

-Realizar limpeza e a conservação das instalações e 

equipamentos dos prédios onde 

funcionam as unidades da Prefeitura, auxiliar na 

manutenção do cemitério, remover e/ou incinerar 

lixo do cemitério. 
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Tratorista  Alfabetizado; 

 

Experiência como 

Tratorista de no mínimo 

06 (seis) meses. 

04 O valor da 

hora será de 

5,00 R$ 

(cinco reais) 

e o 

profissional 

receberá 

proporcional 

às horas 

trabalhadas 

de acordo 

com o 

salário 

mínimo 

vigente no 

país. 

 

 

- - Operar maquinas agrícolas. Executar outras 

atividades afins, a critério da chefia imediata. 
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 Cargo Vagas Portadores de 

Deficiência 

 Total 

 

Motorista Escolar Educacional 18 01 19 

Merendeira 65 04 69 

Monitor de Ônibus 11 -  11 

Professor- Educação Infantil e Educação 

Fundamental 

40 02 42 

Operador de Máquina Retroescavadeira 04 -  04 

Operador de Patrol 01 - 01 

Garis  23 01 24 

Tratorista 04 - 04 

Total de vagas oferecidas na Seleção Simplificada 166 08 174  

 


