PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
ESTADO DA BAHIA
ANEXO I DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS RETIFICADO

CARGO 201 a 209: SECRETÁRIO ESCOLAR
Requisitos: Ensino Médio.
Atividades relacionadas ao cargo: a) Coordena as atribuições administrativas concernentes ao trabalho da secretaria,
tais como: matrícula, transferência, conclusão de série/ano/etapa, etc.; b) Divulga o regimento escolar, instruções,
resoluções, portarias e normas que integram a estrutura da instituição, estimulando todos os envolvidos a respeitá-las e
agir de acordo com as mesmas; c) Recolhe, seleciona, classifica e cataloga todos os documentos que circulam na escola
e devam ser arquivados; d) Garante a perfeita conservação e reestruturação dos documentos recebidos; e) Organizar as
informações e fontes de pesquisa, de modo a permitir que qualquer documento solicitado seja rapidamente localizado; f)
Analisa a documentação do estudante no ato da matrícula e, quando necessário, fazer os devidos encaminhamentos
relacionados à adaptação do currículo, exame especial, reclassificação e regularização das progressões parciais,
conforma a legislação de origem; g) Mantém atualizada a escrituração escolar, zelando por sua fidedignidade; h) Atende
aos estudantes, professores, funcionários e comunidade com relação aos assuntos referentes à documentação e outras
informações pertinentes; i) Planeja junto à equipe administrativa os trabalhos da secretaria de acordo com as
necessidades da escola, estabelecendo objetivos e padrões mínimos de desenvolvimento; j) Elabora cronograma de
atividades da secretaria com o objetivo de fornecer em tempo hábil as informações e documentos solidários; k) Executa,
controla e avalia as atividades planejadas e, se necessário, replanejá-las a fim de melhorar o atendimento da escola; l)
Participa das reuniões dos órgãos colegiados, responsabilizando-se pela elaboração das respectivas atas; m) Responde
pelo expediente e pelos serviços gerais da secretaria; n) Organiza e mantém atualizado o arquivo de ativo e referência da
escola, de modo a garantir a identificação, autenticidade e regularidade da vida escolar do estudante; o) Prepara
históricos escolares dos estudantes transferidos dentro, do prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data registrada na
declaração provisória de transferência; p) Solicita dos estudantes o histórico escolar no prazo de 60 (sessenta) dias a
partir da data da matrícula para aqueles que efetivaram matrícula com declaração provisória de transferência; q) Distribui
os estudantes por turma e turnos, obedecendo à legislação específica e orientações da Secretaria de Educação –
SEDUC; r) Prepara as atas de resultados finais e especiais da vida escolar do estudante, responsabilizando-se pela
veracidade constante na mesma; s) Prepara os diários de classe, obedecendo à ordem alfabética e à numeração,
entregando-os tempo hábil aos professores; t) Presta informações ao estudante sobre sua vida escolar e fornecer
xerocópias dos documentos solicitados e/ou originais de históricos, tantas vezes requeira; u) Confere, antes da aposição
de carimbos e assinaturas, os históricos, declarações, certificados e demais documentos expedidos pela escola; v)
Apresenta ao gestor em tempo hábil todos os documentos que devam ser assinados; w) Redige a correspondência que
lhe for determinada; x) Recebe e expede correspondência articulando com o gestor da escola; y) Mantém atualizada a
legislação de interesse da escola; z) Assina a documentação escolar, responsabilizando-se pela veracidade da mesma;
aa) Lavra e subscreve as atas e os termos que se refiram à conclusão de cursos e resultados dos trabalhos escolares; bb)
Responsabiliza-se pela elaboração de relatórios oficiais e outros documentos solicitados pela Direção; cc) Zela pelos bens
materiais da secretaria; dd) Cumpre as determinações do Gestor e do Regimento Escolar; ee) Consolida o perfil da escola
e das turmas para enviar à Gerência de Avaliação e Estatística; ff) Consolida os dados bimestrais e os envia à Gerência
de Avaliação e Estatística.
CARGO 401 a 409: ARTICULADOR DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
Requisitos: Ensino Superior (qualquer área de conhecimento) e com comprovação, no ato da convocação, de
conhecimentos básicos em: a) Windows (Word, Excel, Power Point): 40 horas; b) Linux (Writer, Calc, Impress): 40 horas;
c) Internet: 40 horas.
Atividades relacionadas ao cargo: a) Elabora, desenvolve, acompanha e avalia os projetos juntamente com professores
e alunos, integrando as diversas áreas de ensino às novas tecnologias; b) Facilita a integração entre os diversos projetos
que utilizam tecnologias; c) Participa dos planejamentos da Escola, monta horário de atendimento dos professores (com
seus alunos) no laboratório de informática, por turno; d) Cumpre o seu horário, coordenando as atividades dos alunos e
professores no laboratório de informática; e) Tem uma visão abrangente dos conteúdos disciplinares e está atento aos
projetos pedagógicos das diversas áreas, verificando sua contribuição; f) Conhece o projeto pedagógico da escola; g)
Está constantemente receptivo às situações sociais que possam ocorrer; h) Orienta a equipe de professores, auxiliando-a
no conhecimento e utilização de novas tecnologias; i) Proporciona a todos os alunos novatos momentos de ambientação
no laboratório de informática; j) Conserva os equipamentos e o ambiente.
CARGO 410: PROFESSOR BRAILLISTA
Requisitos: Ensino Superior (em qualquer área docente) e curso de Braille com carga horária mínima de 80 horas.
Atividades relacionadas ao cargo: a) Realiza transcrição de documentos e material didático do sistema convencional
(escrita em tinta) para o sistema Braille e vice e versa; b) Promove a divulgação de atualizações implementadas no
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sistema Braille; c) Promove a difusão do sistema Braille, ministrando treinamentos para profissionais da área de Educação
e Comunidade em geral; d) Apoia o serviço de atendimento itinerante, no que se refere à adaptação de material
pedagógico destinado aos educandos com deficiência visual matriculados no sistema regular de ensino; e) Participa da
formação de Professores Braillistas; f) Participa da produção e publicação de textos pedagógicos; g) Participa da
promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos, eventos da área educacional e correlatos; h)
Participa da escolha do livro didático; i) Participa de estudos e pesquisas da sua área de atuação; j) Participa da
elaboração e gestão da proposta pedagógica da escola em ação coletiva com os demais segmentos; k) Participa da
avaliação institucional do Sistema Educacional do Município; l) participa das formações continuadas promovidas pela
secretária de educação e esportes; m) emite parecer sobre o processo avaliativo do aluno; n) Executa outras atividades
correlatas de acordo com a necessidade do Município.
CARGO 411: PROFESSOR INSTRUTOR DE LIBRAS
Requisitos: Ensino Superior (em qualquer área docente) e curso de Libras com carga horária mínima de 180 horas.
Atividades relacionadas ao cargo: a) Ministra aulas práticas de Língua Brasileira de Sinais; b) Apoia o trabalho do
professor na transmissão da Língua Brasileira de Sinais; c) Orienta a aplicação de metodologia no ensino de Língua
Brasileira de Sinais; d) Participa na escolha do livro didático; e) Participa de estudos e pesquisas da sua área de atuação;
f) Participa da elaboração e gestão da proposta pedagógica da escola em uma ação coletiva com os demais segmentos;
g) Participa da avaliação institucional do sistema educacional do Município; h) participa das formações continuadas
promovidas pela secretária de educação e esportes; i) emite parecer sobre o processo avaliativo do aluno; j) Executa
outras atividades correlatas de acordo com a necessidade do Município.
CARGO 412: PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS
Requisitos: Ensino Superior (em qualquer área docente) e curso de Libras com carga horária mínima de 180 horas.
Atividades relacionadas ao cargo: a) Interpreta em Língua Brasileira de Sinais / Língua Portuguesa as atividades
didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino que ofertam educação básica, superior e/ou
educacional; b) Participa da formação de intérpretes em Língua Brasileira de Sinais; c) Participa da produção e
publicação de textos pedagógicos; d) Participa da promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos,
eventos da área educacional e correlata; e) Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares; f) Participa da
escolha do livro didático; g) Participa de estudos e pesquisas da sua área de atuação; h) Participa da elaboração e gestão
da proposta pedagógica da escola em uma ação coletiva com os demais segmentos; i) Participa da avaliação institucional
do Sistema Educacional do Município; j) participa das formações continuadas promovidas pela secretária de educação e
esportes; k) emite parecer sobre o processo avaliativo do aluno; l) Executa outras atividades correlatas de acordo com a
necessidade do Município.
CARGO 413 a 418: PROFESSOR TITULADO PARA CIÊNCIAS
Requisitos: Ensino Superior em Biologia.
Atividades relacionadas ao cargo: Possuir amplo conhecimento sobre os conteúdos a serem vivenciados na docência;
elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da Secretaria de Educação e da escola; levantar
e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os mecanismos
de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de
observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico;
participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias
letivos e horas aula estabelecidos; colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade;
integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins com a Educação; participa das formações continuadas
promovidas pela secretária de educação e esportes; emite parecer sobre o processo avaliativo do aluno.
CARGO 419 a 426: PROFESSOR TITULADO PARA EDUCAÇÃO FÍSICA
Requisitos: Ensino Superior em Educação Física.
Atividades relacionadas ao cargo: Possuir amplo conhecimento sobre os conteúdos a serem vivenciados na docência;
elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da Secretaria de Educação e da escola; levantar
e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os mecanismos
de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de
observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico;
participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias
letivos e horas aula estabelecidos; colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade;
integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins com a Educação; participa das formações continuadas
promovidas pela secretária de educação e esportes; emite parecer sobre o processo avaliativo do aluno.
CARGO 427 a 435: PROFESSOR TITULADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Requisitos: Ensino Superior em Pedagogia ou Normal Superior.
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Atividades relacionadas ao cargo: Possuir amplo conhecimento sobre os conteúdos a serem vivenciados na docência,
planejar, ministrar, acompanhar e avaliar as atividades pedagógicas desenvolvidas com alunos da educação iInfantil e do
ensino fundamental, em parceria com os demais profissionais da Unidade Ensino e comunidade escolar, quando
necessário, em consonância com o projeto político-pedagógico; participa das formações continuadas promovidas pela
secretária de educação e esportes; emite parecer sobre o processo avaliativo do aluno.
CARGO 436 a 440: PROFESSOR TITULADO PARA GEOGRAFIA
Requisitos: Ensino Superior em Geografia.
Atividades relacionadas ao cargo: Possuir amplo conhecimento sobre os conteúdos a serem vivenciados na docência;
elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da Secretaria de Educação e da escola; levantar
e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os mecanismos
de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de
observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico;
participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias
letivos e horas aula estabelecidos; colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade;
integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins com a Educação; participa das formações continuadas
promovidas pela secretária de educação e esportes; emite parecer sobre o processo avaliativo do aluno.
CARGO 441 a 446: PROFESSOR TITULADO PARA HISTÓRIA
Requisitos: Ensino Superior em História.
Atividades relacionadas ao cargo: Possuir amplo conhecimento sobre os conteúdos a serem vivenciados na docência;
elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da Secretaria de Educação e da escola; levantar
e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os mecanismos
de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de
observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico;
participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias
letivos e horas aula estabelecidos; colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade;
integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins com a Educação; participa das formações continuadas
promovidas pela secretária de educação e esportes; emite parecer sobre o processo avaliativo do aluno.
CARGO 447 a 453: PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA PORTUGUESA
Requisitos: Ensino Superior em Letras com habilitação em Língua Portuguesa.
Atividades relacionadas ao cargo: Possuir amplo conhecimento sobre os conteúdos a serem vivenciados na docência;
elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da Secretaria de Educação e da escola; levantar
e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os mecanismos
de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de
observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico;
participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias
letivos e horas aula estabelecidos; colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade;
integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins com a Educação; participa das formações continuadas
promovidas pela secretária de educação e esportes; emite parecer sobre o processo avaliativo do aluno.
CARGO 454 a 460: PROFESSOR TITULADO PARA MATEMÁTICA
Requisitos: Ensino Superior em Matemática.
Atividades relacionadas ao cargo: Possuir amplo conhecimento sobre os conteúdos a serem vivenciados na docência;
elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da Secretaria de Educação e da escola; levantar
e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os mecanismos
de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de
observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico;
participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias
letivos e horas aula estabelecidos; colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade;
integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins com a Educação; participa das formações continuadas
promovidas pela secretária de educação e esportes; emite parecer sobre o processo avaliativo do aluno.
CARGO 461 a 467: PROFESSOR TITULADO PARA LÍNGUA INGLESA
Requisitos: Ensino Superior em Letras com habilitação em Língua Inglesa.
Atividades relacionadas ao cargo: Possuir amplo conhecimento sobre os conteúdos a serem vivenciados na docência;
elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da Secretaria de Educação e da escola; levantar
e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os mecanismos
de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de
observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico;
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participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias
letivos e horas aula estabelecidos; colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade;
integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins com a Educação; participa das formações continuadas
promovidas pela secretária de educação e esportes; emite parecer sobre o processo avaliativo do aluno.
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