PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICO-RELIGIOSA DE APARECIDA/SP
Processo Seletivo de Provas – PS Nº 01/2018

ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
3.01 - Monitor de Creche Escola – Docência
Auxiliar as crianças na higiene pessoal, sempre que necessário e nos horários estabelecidos pela
coordenação a creche. Colaborar com o educador na hora do repouso organizando os colchonetes, lençóis,
travesseiros e fronhas, para maior conforto das crianças. Responsabiliza-se pelas crianças que aguardam os
pais após o horário de saída da creche, zelando pela segurança e bem-estar. Fazer a limpeza e desinfecção
dos brinquedos e demais equipamentos de recreação. Oferecer e/ou administrar alimentação às crianças
nos horários pré-estabelecidos, de acordo com o cardápio estipulado por faixa etária. Cuidar da higienização
das crianças visando à saúde e bem estar. Estimular a participação das crianças nas atividades de grupo
como jogos e brincadeiras, visando o desenvolvimento das mesmas. Fazer anotações nas agendas das
crianças relatando os acontecimentos do dia para manter as mães informadas. Auxiliar nas atividades
pedagógicas de acordo com a orientação da professora. Zelar e controlar os objetos e roupas individuais das
crianças e da creche. Executar atividades correlatas.
3.02 - Monitor de Creche Escola – Apoio à Inclusão
Auxiliar as crianças na higiene pessoal, sempre que necessário e nos horários estabelecidos pela
coordenação a creche. Colaborar com o educador na hora do repouso organizando os colchonetes, lençóis,
travesseiros e fronhas, para maior conforto das crianças. Responsabiliza-se pelas crianças que aguardam os
pais após o horário de saída da creche, zelando pela segurança e bem-estar. Fazer a limpeza e desinfecção
dos brinquedos e demais equipamentos de recreação. Oferecer e/ou administrar alimentação às crianças
nos horários pré-estabelecidos, de acordo com o cardápio estipulado por faixa etária. Cuidar da higienização
das crianças visando à saúde e bem estar. Estimular a participação das crianças nas atividades de grupo
como jogos e brincadeiras, visando o desenvolvimento das mesmas. Fazer anotações nas agendas das
crianças relatando os acontecimentos do dia para manter as mães informadas. Auxiliar nas atividades
pedagógicas de acordo com a orientação da professora. Zelar e controlar os objetos e roupas individuais das
crianças e da creche. Executar atividades correlatas.
3.03 - Professor I - Educação Infantil
Ministrar aulas para turmas de crianças do Ensino Pré-Escolar sob sua responsabilidade. Elaborar o
planejamento anual das aulas, de acordo com as normas estabelecidas. Participar do planejamento global de
sua área de atuação, interagindo com os demais professores, assegurando a aplicação dos princípios
educacionais da escola. Participar em reuniões conjuntas, da análise do desempenho das turmas e dos
alunos, especialmente dos que necessitem de maior acompanhamento na aprendizagem, no processo de
estudo e na orientação pessoal. Participar da definição dos objetivos e elaboração do programa curricular de
sua série, bem como na seleção de livros, apostilas e recursos instrucionais a serem adotados. Participar da
elaboração do calendário escolar. Participar das reuniões de apresentação do professorado aos pais e nas
demais quando convocado. Manter-se atualizado no conteúdo e técnicas didáticas relacionados ao
desenvolvimento da criança, bem como participar dos treinamentos e dos eventos propostos pela direção da
escola ou pelos demais professores, tendo em vista a renovação pedagógica no trato com os alunos.
Zelar pelo bom rendimento dos alunos e da turma sob sua responsabilidade, estimulando o respeito e
disciplina em sala de aula, administrando adequadamente a carga horária, mantendo a motivação e o
interesse dos educandos. Contribuir para a formação de hábitos e a internalização nos alunos de valores
fundamentais ao contato com o outro e a formação de sua consciência e cidadania. Fazer a chamada e
executar os lançamentos pertinentes no Diário de Classe, assim como elaborar provas e trabalhos a serem
executados pelos alunos. Acompanhar o horário de alimentação e banho das crianças. Observar os
princípios de avaliação e acompanhamento do aluno, corrigindo os trabalhos realizados, atualizando os
Diários de Classe segundo o regulamento e encaminhando à Secretaria, em tempo hábil, os resultados e as
notas. Participar durante seu turno, de eventos, solenidades comemorativas, concursos, debates, etc., de
acordo com o planejamento definido.
3.04 - Professor II - Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Ministrar aulas para turmas sob sua responsabilidade. Ministrar o planejamento anual das aulas de acordo
com as normas estabelecidas e readaptá-los conforme necessidades levantadas da clientela que atende.
Participar do planejamento global de sua área de atuação, interagindo com os demais professores para a
interdisciplinaridade dos conteúdos, assegurando a aplicação dos princípios educacionais da escola.
Participar de reuniões conjuntas da análise do desempenho das turmas e dos alunos, especialmente dos que
necessitem de maior acompanhamento na aprendizagem, visando a qualidade de ensino. Participar da
definição dos objetivos e elaboração do programa curricular de seu conteúdo, bem como na seleção de
livros, apostilas e recursos instrucionais a serem adotados. Participar das reuniões de apresentação do
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professorado aos pais e nas demais quando convocado. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e
Calendário Escolar. Manter-se atualizado no conteúdo e técnicas didáticas relacionadas ao seu campo de
atuação, bem como participar dos treinamentos e dos eventos propostos pela Secretaria de Educação,
Direção e especialistas. Zelar pelo bom rendimento dos alunos e da turma sob sua responsabilidade,
estimulando o respeito e a disciplina em sala de aula, administrando adequadamente a carga horária,
mantendo amotivação e o interesse dos educandos. Contribuir para a formação de hábitos e a internalização
nos alunos de valores fundamentais ao contato com o outro e a formação de sua consciência e cidadania.
Fazer a chamada e executar os lançamentos pertinentes no Diário de Classe, assim como elaborar provas e
trabalhos a serem executados pelos alunos. Observar os princípios de avaliação e acompanhamento do
aluno, corrigindo as atividades extraclasse, os deveres, provas e tarefas, atualizando os Diários de Classe,
segundo o regulamento e encaminhamento à Secretaria em tempo hábil, os resultados e as notas. Participar
de eventos, solenidades, comemorações, concursos, debates, etc. Executar outras atividades similares por
demanda de seu superior hierárquico.
3.05 - Professor II - Ensino Fundamental – Oficinas de Escolas Integrais
Desenvolver projetos e atividades com procedimentos metodológicos inovadores em Oficinas, a fim de
oferecer novas oportunidades de aprendizagem e vivência dentro dos componentes curriculares.
Desenvolver no aluno suas capacidades motoras, cognitivas, afetivas e sociais, visando à aquisição do
hábito da prática regular de atividades físicas como componente fundamental da educação para uma vida
saudável. Como também, adquirir nas práticas esportivas, nos jogos recreativos ou nos jogos, as regras, o
equilíbrio para lidar com sentimentos de perda, frustração, ansiedade, paciência, respeito ao próximo, dentre
outros. Estimular o aluno a expressar-se de forma a comunicar sentimentos, pensamentos, conflitos,
anseios, através da arte, para construir uma personalidade saudável e segura desenvolvendo a sua
criatividade, auto-estima, sensibilidade, ternura e o senso de estética através de atividades nestes quatro
eixos. Dar ao aluno acesso e familiaridade ao mundo da informática, à tecnologia da informação utilizando os
meios digitais para que possa interagir na sociedade com cidadania e desenvolvendo o seu senso de
autonomia frente aos computadores e a sua forma de utilização. Ler para os alunos e incentivá-los a lerem e
escreverem diversos gêneros textuais, com diferentes intenções e funções, desenvolvendo no aluno as
habilidades de Interpretar textos de dificuldade progressiva, para avançar em sua autonomia leitora, com
criticidade e imaginação criadora. Despertar no aluno o interesse em ler com propósitos definidos, perguntarse sobre as coisas, investigar, buscar informações, recorrer a fontes de informação diversas como atitudes
próprias de um comportamento leitor. Elaborar projetos de leitura com temas interdisciplinar e com
culminâncias. Estimular no aluno a adquirir o hábito de estudo, explorar fontes de informações variadas e
selecionar os textos e as informações de que necessita, de maneira cada vez mais autônoma localizando
informações apoiando-se em títulos, subtítulos, imagens, negritos e selecionar as que são relevantes para o
propósito que guia a leitura. Como também, trabalhar a ação de registrar informações, relatos e redigir
corretamente. Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o
mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, característico da Matemática, como aspecto que
estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para
resolver problemas. Aprofundar no aluno conhecimentos e desenvolver boas práticas para o alcance da
promoção e manutenção da saúde humana e da sustentabilidade da vida adquirindo consciência de
preservação do meio ambiente e entender a complexidade dos problemas socioambientais e
contemporâneos e sua influência na saúde individual e coletiva. Deverá favorecer a vivência de atividades
dinâmicas, contextualizadas, significativas no campo da arte, da cultura, da literatura, do raciocino lógico, da
saúde e bem estar e do convívio social, de acordo com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar.
Deverá avaliar o desempenho escolar com maiores possibilidades de abranger o aluno em todas suas
potencialidades, suas diversidades, suas preferências, suas habilidades e competências, através de registros
e relatórios mensais ou quando solicitado pela direção. Deverá ter consciência que a Formação integral ao
aluno não se limitando somente aos denominados conteúdos escolares tradicionais.
Levar o aluno a conhecer e explorar espaços e territórios, articulando com a comunidade em que a escola
está inserida.
3.06 - Professor III – Ensino Fundamental - Língua Portuguesa
Ministrar aulas para turmas sob sua responsabilidade. Ministrar o planejamento anual das aulas de acordo
com as normas estabelecidas e readaptá-los conforme necessidades levantadas da clientela que atende.
Participar do planejamento global de sua área de atuação, interagindo com os demais professores para a
interdisciplinaridade dos conteúdos, assegurando a aplicação dos princípios educacionais da escola.
Participar de reuniões conjuntas da análise do desempenho das turmas e dos alunos, especialmente dos que
necessitem de maior acompanhamento na aprendizagem, visando a qualidade de ensino. Participar da
definição dos objetivos e elaboração do programa curricular de seu conteúdo, bem como na seleção de
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livros, apostilas e recursos instrucionais a serem adotados. Participar das reuniões de apresentação do
professorado aos pais e nas demais quando convocado. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e
Calendário Escolar. Manter-se atualizado no conteúdo e técnicas didáticas relacionadas ao seu campo de
atuação, bem como participar dos treinamentos e dos eventos propostos pela Secretaria de Educação,
Direção e especialistas. Zelar pelo bom rendimento dos alunos e da turma sob sua responsabilidade,
estimulando o respeito e a disciplina em sala de aula, administrando adequadamente a carga horária,
mantendo a motivação e o interesse dos educandos. Contribuir para a formação de hábitos e a
internalização nos alunos de valores fundamentais ao contato com o outro e a formação de sua consciência
e cidadania. Fazer a chamada e executar os lançamentos pertinentes no Diário de Classe, assim como
elaborar provas e trabalhos a serem executados pelos alunos. Observar os princípios de avaliação e
acompanhamento do aluno, corrigindo as atividades extraclasse, os deveres, provas e tarefas, atualizando
os Diários de Classe, segundo o regulamento e encaminhamento à Secretaria em tempo hábil, os resultados
e as notas. Participar de eventos, solenidades, comemorações, concursos, debates, etc. Executar outras
atividades similares por demanda de seu superior hierárquico.
3.07 - Professor III – Ensino Fundamental – Matemática
Ministrar aulas para turmas sob sua responsabilidade. Ministrar o planejamento anual das aulas de acordo
com as normas estabelecidas e readaptá-los conforme necessidades levantadas da clientela que atende.
Participar do planejamento global de sua área de atuação, interagindo com os demais professores para a
interdisciplinaridade dos conteúdos, assegurando a aplicação dos princípios educacionais da escola.
Participar de reuniões conjuntas da análise do desempenho das turmas e dos alunos, especialmente dos que
necessitem de maior acompanhamento na aprendizagem, visando a qualidade de ensino. Participar da
definição dos objetivos e elaboração do programa curricular de seu conteúdo, bem como na seleção de
livros, apostilas e recursos instrucionais a serem adotados. Participar das reuniões de apresentação do
professorado aos pais e nas demais quando convocado. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e
Calendário Escolar. Manter-se atualizado no conteúdo e técnicas didáticas relacionadas ao seu campo de
atuação, bem como participar dos treinamentos e dos eventos propostos pela Secretaria de Educação,
Direção e especialistas. Zelar pelo bom rendimento dos alunos e da turma sob sua responsabilidade,
estimulando o respeito e a disciplina em sala de aula, administrando adequadamente a carga horária,
mantendo a motivação e o interesse dos educandos. Contribuir para a formação de hábitos e a
internalização nos alunos de valores fundamentais ao contato com o outro e a formação de sua consciência
e cidadania. Fazer a chamada e executar os lançamentos pertinentes no Diário de Classe, assim como
elaborar provas e trabalhos a serem executados pelos alunos. Observar os princípios de avaliação e
acompanhamento do aluno, corrigindo as atividades extraclasse, os deveres, provas e tarefas, atualizando
os Diários de Classe, segundo o regulamento e encaminhamento à Secretaria em tempo hábil, os resultados
e as notas. Participar de eventos, solenidades, comemorações, concursos, debates, etc. Executar outras
atividades similares por demanda de seu superior hierárquico.
3.08 - Professor III – Ensino Fundamental – Ciências
Ministrar aulas para turmas sob sua responsabilidade. Ministrar o planejamento anual das aulas de acordo
com as normas estabelecidas e readaptá-los conforme necessidades levantadas da clientela que atende.
Participar do planejamento global de sua área de atuação, interagindo com os demais professores para a
interdisciplinaridade dos conteúdos, assegurando a aplicação dos princípios educacionais da escola.
Participar de reuniões conjuntas da análise do desempenho das turmas e dos alunos, especialmente dos que
necessitem de maior acompanhamento na aprendizagem, visando a qualidade de ensino. Participar da
definição dos objetivos e elaboração do programa curricular de seu conteúdo, bem como na seleção de
livros, apostilas e recursos instrucionais a serem adotados. Participar das reuniões de apresentação do
professorado aos pais e nas demais quando convocado. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e
Calendário Escolar. Manter-se atualizado no conteúdo e técnicas didáticas relacionadas ao seu campo de
atuação, bem como participar dos treinamentos e dos eventos propostos pela Secretaria de Educação,
Direção e especialistas. Zelar pelo bom rendimento dos alunos e da turma sob sua responsabilidade,
estimulando o respeito e a disciplina em sala de aula, administrando adequadamente a carga horária,
mantendo a motivação e o interesse dos educandos. Contribuir para a formação de hábitos e a
internalização nos alunos de valores fundamentais ao contato com o outro e a formação de sua consciência
e cidadania. Fazer a chamada e executar os lançamentos pertinentes no Diário de Classe, assim como
elaborar provas e trabalhos a serem executados pelos alunos. Observar os princípios de avaliação e
acompanhamento do aluno, corrigindo as atividades extraclasse, os deveres, provas e tarefas, atualizando
os Diários de Classe, segundo o regulamento e encaminhamento à Secretaria em tempo hábil, os resultados
e as notas. Participar de eventos, solenidades, comemorações, concursos, debates, etc. Executar outras
atividades similares por demanda de seu superior hierárquico.
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3.09 - Professor III – Ensino Fundamental – Geometria
Ministrar aulas para turmas sob sua responsabilidade. Ministrar o planejamento anual das aulas de acordo
com as normas estabelecidas e readaptá-los conforme necessidades levantadas da clientela que atende.
Participar do planejamento global de sua área de atuação, interagindo com os demais professores para a
interdisciplinaridade dos conteúdos, assegurando a aplicação dos princípios educacionais da escola.
Participar de reuniões conjuntas da análise do desempenho das turmas e dos alunos, especialmente dos que
necessitem de maior acompanhamento na aprendizagem, visando a qualidade de ensino. Participar da
definição dos objetivos e elaboração do programa curricular de seu conteúdo, bem como na seleção de
livros, apostilas e recursos instrucionais a serem adotados. Participar das reuniões de apresentação do
professorado aos pais e nas demais quando convocado. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e
Calendário Escolar. Manter-se atualizado no conteúdo e técnicas didáticas relacionadas ao seu campo de
atuação, bem como participar dos treinamentos e dos eventos propostos pela Secretaria de Educação,
Direção e especialistas. Zelar pelo bom rendimento dos alunos e da turma sob sua responsabilidade,
estimulando o respeito e a disciplina em sala de aula, administrando adequadamente a carga horária,
mantendo a motivação e o interesse dos educandos. Contribuir para a formação de hábitos e a
internalização nos alunos de valores fundamentais ao contato com o outro e a formação de sua consciência
e cidadania. Fazer a chamada e executar os lançamentos pertinentes no Diário de Classe, assim como
elaborar provas e trabalhos a serem executados pelos alunos. Observar os princípios de avaliação e
acompanhamento do aluno, corrigindo as atividades extraclasse, os deveres, provas e tarefas, atualizando
os Diários de Classe, segundo o regulamento e encaminhamento à Secretaria em tempo hábil, os resultados
e as notas. Participar de eventos, solenidades, comemorações, concursos, debates, etc. Executar outras
atividades similares por demanda de seu superior hierárquico.
3.10 - Professor III – Ensino Fundamental – Geografia
Ministrar aulas para turmas do Ensino Fundamental sob sua responsabilidade. Ministrar o planejamento
anual das aulas de acordo com as normas estabelecidas e readaptá-los conforme necessidades levantadas
da clientela que atende. Participar do planejamento global de sua área de atuação, interagindo com os
demais professores para a interdisciplinaridade dos conteúdos, assegurando a aplicação dos princípios
educacionais da escola. Participar de reuniões conjuntas da análise do desempenho das turmas e dos
alunos, especialmente dos que necessitem de maior acompanhamento na aprendizagem, visando a
qualidade de ensino. Participar da definição dos objetivos e elaboração do programa curricular de seu
conteúdo, bem como na seleção de livros, apostilas e recursos instrucionais a serem adotados. Participar
das reuniões de apresentação do professorado aos pais e nas demais quando convocado. Participar da
elaboração da Proposta Pedagógica e Calendário Escolar. Manter-se atualizado no conteúdo e técnicas
didáticas relacionadas ao seu campo de atuação, bem como participar dos treinamentos e dos eventos
propostos pela Secretaria de Educação, Direção e especialistas. Zelar pelo bom rendimento dos alunos e da
turma sob sua responsabilidade, estimulando o respeito e a disciplina em sala de aula, administrando
adequadamente a carga horária, mantendo a motivação e o interesse dos educandos. Contribuir para a
formação de hábitos e a internalização nos alunos de valores fundamentais ao contato com o outro e a
formação de sua consciência e cidadania. Fazer a chamada e executar os lançamentos pertinentes no Diário
de Classe, assim como elaborar provas e trabalhos a serem executados pelos alunos. Observar os princípios
de avaliação e acompanhamento do aluno, corrigindo as atividades extraclasse, os deveres, provas e
tarefas, atualizando os Diários de Classe, segundo o regulamento e encaminhamento à Secretaria em tempo
hábil, os resultados e as notas. Participar de eventos, solenidades, comemorações, concursos, debates, etc.
Executar outras atividades similares por demanda de seu superior hierárquico.
3.11 - Professor III – Ensino Fundamental – História
Ministrar aulas para turmas sob sua responsabilidade. Ministrar o planejamento anual das aulas de acordo
com as normas estabelecidas e readaptá-los conforme necessidades levantadas da clientela que atende.
Participar do planejamento global de sua área de atuação, interagindo com os demais professores para a
interdisciplinaridade dos conteúdos, assegurando a aplicação dos princípios educacionais da escola.
Participar de reuniões conjuntas da análise do desempenho das turmas e dos alunos, especialmente dos que
necessitem de maior acompanhamento na aprendizagem, visando a qualidade de ensino. Participar da
definição dos objetivos e elaboração do programa curricular de seu conteúdo, bem como na seleção de
livros, apostilas e recursos instrucionais a serem adotados. Participar das reuniões de apresentação do
professorado aos pais e nas demais quando convocado. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e
Calendário Escolar. Manter-se atualizado no conteúdo e técnicas didáticas relacionadas ao seu campo de
atuação, bem como participar dos treinamentos e dos eventos propostos pela Secretaria de Educação,
Direção e especialistas. Zelar pelo bom rendimento dos alunos e da turma sob sua responsabilidade,
estimulando o respeito e a disciplina em sala de aula, administrando adequadamente a carga horária,
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mantendo a motivação e o interesse dos educandos. Contribuir para a formação de hábitos e a
internalização nos alunos de valores fundamentais ao contato com o outro e a formação de sua consciência
e cidadania. Fazer a chamada e executar os lançamentos pertinentes no Diário de Classe, assim como
elaborar provas e trabalhos a serem executados pelos alunos. Observar os princípios de avaliação e
acompanhamento do aluno, corrigindo as atividades extraclasse, os deveres, provas e tarefas, atualizando
os Diários de Classe, segundo o regulamento e encaminhamento à Secretaria em tempo hábil, os resultados
e as notas. Participar de eventos, solenidades, comemorações, concursos, debates, etc. Executar outras
atividades similares por demanda de seu superior hierárquico.
3.12 - Professor III – Ensino Fundamental - Espanhol
Ministrar aulas para turmas sob sua responsabilidade. Ministrar o planejamento anual das aulas de acordo
com as normas estabelecidas e readaptá-los conforme necessidades levantadas da clientela que atende.
Participar do planejamento global de sua área de atuação, interagindo com os demais professores para a
interdisciplinaridade dos conteúdos, assegurando a aplicação dos princípios educacionais da escola.
Participar de reuniões conjuntas da análise do desempenho das turmas e dos alunos, especialmente dos que
necessitem de maior acompanhamento na aprendizagem, visando a qualidade de ensino. Participar da
definição dos objetivos e elaboração do programa curricular de seu conteúdo, bem como na seleção de
livros, apostilas e recursos instrucionais a serem adotados. Participar das reuniões de apresentação do
professorado aos pais e nas demais quando convocado. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e
Calendário Escolar. Manter-se atualizado no conteúdo e técnicas didáticas relacionadas ao seu campo de
atuação, bem como participar dos treinamentos e dos eventos propostos pela Secretaria de Educação,
Direção e especialistas. Zelar pelo bom rendimento dos alunos e da turma sob sua responsabilidade,
estimulando o respeito e a disciplina em sala de aula, administrando adequadamente a carga horária,
mantendo a motivação e o interesse dos educandos. Contribuir para a formação de hábitos e a
internalização nos alunos de valores fundamentais ao contato com o outro e a formação de sua consciência
e cidadania. Fazer a chamada e executar os lançamentos pertinentes no Diário de Classe, assim como
elaborar provas e trabalhos a serem executados pelos alunos. Observar os princípios de avaliação e
acompanhamento do aluno, corrigindo as atividades extraclasse, os deveres, provas e tarefas, atualizando
os Diários de Classe, segundo o regulamento e encaminhamento à Secretaria em tempo hábil, os resultados
e as notas. Participar de eventos, solenidades, comemorações, concursos, debates, etc. Executar outras
atividades similares por demanda de seu superior hierárquico.
3.13 - Professor III – Ensino Fundamental – Inglês
Ministrar aulas para turmas sob sua responsabilidade. Ministrar o planejamento anual das aulas de acordo
com as normas estabelecidas e readaptá-los conforme necessidades levantadas da clientela que atende.
Participar do planejamento global de sua área de atuação, interagindo com os demais professores para a
interdisciplinaridade dos conteúdos, assegurando a aplicação dos princípios educacionais da escola.
Participar de reuniões conjuntas da análise do desempenho das turmas e dos alunos, especialmente dos que
necessitem de maior acompanhamento na aprendizagem, visando a qualidade de ensino. Participar da
definição dos objetivos e elaboração do programa curricular de seu conteúdo, bem como na seleção de
livros, apostilas e recursos instrucionais a serem adotados. Participar das reuniões de apresentação do
professorado aos pais e nas demais quando convocado. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e
Calendário Escolar. Manter-se atualizado no conteúdo e técnicas didáticas relacionadas ao seu campo de
atuação, bem como participar dos treinamentos e dos eventos propostos pela Secretaria de Educação,
Direção e especialistas. Zelar pelo bom rendimento dos alunos e da turma sob sua responsabilidade,
estimulando o respeito e a disciplina em sala de aula, administrando adequadamente a carga horária,
mantendo a motivação e o interesse dos educandos. Contribuir para a formação de hábitos e a
internalização nos alunos de valores fundamentais ao contato com o outro e a formação de sua consciência
e cidadania. Fazer a chamada e executar os lançamentos pertinentes no Diário de Classe, assim como
elaborar provas e trabalhos a serem executados pelos alunos. Observar os princípios de avaliação e
acompanhamento do aluno, corrigindo as atividades extraclasse, os deveres, provas e tarefas, atualizando
os Diários de Classe, segundo o regulamento e encaminhamento à Secretaria em tempo hábil, os resultados
e as notas. Participar de eventos, solenidades, comemorações, concursos, debates, etc. Executar outras
atividades similares por demanda de seu superior hierárquico.
3.14 - Professor III – Ensino Fundamental - Educação Física
Ministrar aulas para turmas sob sua responsabilidade. Ministrar o planejamento anual das aulas de acordo
com as normas estabelecidas e readaptá-los conforme necessidades levantadas da clientela que atende.
Participar do planejamento global de sua área de atuação, interagindo com os demais professores para a
interdisciplinaridade dos conteúdos, assegurando a aplicação dos princípios educacionais da escola.
Processo Seletivo de Provas – PS Nº 01/2018

Prefeitura de Aparecida / SP

Pág.

5

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICO-RELIGIOSA DE APARECIDA/SP
Processo Seletivo de Provas – PS Nº 01/2018
Participar de reuniões conjuntas da análise do desempenho das turmas e dos alunos, especialmente dos que
necessitem de maior acompanhamento na aprendizagem, visando a qualidade de ensino. Participar da
definição dos objetivos e elaboração do programa curricular de seu conteúdo, bem como na seleção de
livros, apostilas e recursos instrucionais a serem adotados. Participar das reuniões de apresentação do
professorado aos pais e nas demais quando convocado. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e
Calendário Escolar. Manter-se atualizado no conteúdo e técnicas didáticas relacionadas ao seu campo de
atuação, bem como participar dos treinamentos e dos eventos propostos pela Secretaria de Educação,
Direção e especialistas. Zelar pelo bom rendimento dos alunos e da turma sob sua responsabilidade,
estimulando o respeito e a disciplina em sala de aula, administrando adequadamente a carga horária,
mantendo a motivação e o interesse dos educandos. Contribuir para a formação de hábitos e a
internalização nos alunos de valores fundamentais ao contato com o outro e a formação de sua consciência
e cidadania. Fazer a chamada e executar os lançamentos pertinentes no Diário de Classe, assim como
elaborar provas e trabalhos a serem executados pelos alunos. Observar os princípios de avaliação e
acompanhamento do aluno, corrigindo as atividades extraclasse, os deveres, provas e tarefas, atualizando
os Diários de Classe, segundo o regulamento e encaminhamento à Secretaria em tempo hábil, os resultados
e as notas. Participar de eventos, solenidades, comemorações, concursos, debates, etc. Executar outras
atividades similares por demanda de seu superior hierárquico.
3.15 - Professor III – Ensino Fundamental - Educação Artística
Ministrar aulas para turmas sob sua responsabilidade. Ministrar o planejamento anual das aulas de acordo
com as normas estabelecidas e readaptá-los conforme necessidades levantadas da clientela que atende.
Participar do planejamento global de sua área de atuação, interagindo com os demais professores para a
interdisciplinaridade dos conteúdos, assegurando a aplicação dos princípios educacionais da escola.
Participar de reuniões conjuntas da análise do desempenho das turmas e dos alunos, especialmente dos que
necessitem de maior acompanhamento na aprendizagem, visando a qualidade de ensino. Participar da
definição dos objetivos e elaboração do programa curricular de seu conteúdo, bem como na seleção de
livros, apostilas e recursos instrucionais a serem adotados. Participar das reuniões de apresentação do
professorado aos pais e nas demais quando convocado. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e
Calendário Escolar. Manter-se atualizado no conteúdo e técnicas didáticas relacionadas ao seu campo de
atuação, bem como participar dos treinamentos e dos eventos propostos pela Secretaria de Educação,
Direção e especialistas. Zelar pelo bom rendimento dos alunos e da turma sob sua responsabilidade,
estimulando o respeito e a disciplina em sala de aula, administrando adequadamente a carga horária,
mantendo a motivação e o interesse dos educandos. Contribuir para a formação de hábitos e a
internalização nos alunos de valores fundamentais ao contato com o outro e a formação de sua consciência
e cidadania. Fazer a chamada e executar os lançamentos pertinentes no Diário de Classe, assim como
elaborar provas e trabalhos a serem executados pelos alunos. Observar os princípios de avaliação e
acompanhamento do aluno, corrigindo as atividades extraclasse, os deveres, provas e tarefas, atualizando
os Diários de Classe, segundo o regulamento e encaminhamento à Secretaria em tempo hábil, os resultados
e as notas. Participar de eventos, solenidades, comemorações, concursos, debates, etc. Executar outras
atividades similares por demanda de seu superior hierárquico.
3.16 - Professor III – Ensino Fundamental - Educação Especial
Ministrar aulas para turmas sob sua responsabilidade. Ministrar o planejamento anual das aulas de acordo
com as normas estabelecidas e readaptá-los conforme necessidades levantadas da clientela que atende.
Participar do planejamento global de sua área de atuação, interagindo com os demais professores para a
interdisciplinaridade dos conteúdos, assegurando a aplicação dos princípios educacionais da escola.
Participar de reuniões conjuntas da análise do desempenho das turmas e dos alunos, especialmente dos que
necessitem de maior acompanhamento na aprendizagem, visando a qualidade de ensino. Participar da
definição dos objetivos e elaboração do programa curricular de seu conteúdo, bem como na seleção de
livros, apostilas e recursos instrucionais a serem adotados. Participar das reuniões de apresentação do
professorado aos pais e nas demais quando convocado. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e
Calendário Escolar. Manter-se atualizado no conteúdo e técnicas didáticas relacionadas ao seu campo de
atuação, bem como participar dos treinamentos e dos eventos propostos pela Secretaria de Educação,
Direção e especialistas. Zelar pelo bom rendimento dos alunos e da turma sob sua responsabilidade,
estimulando o respeito e a disciplina em sala de aula, administrando adequadamente a carga horária,
mantendo a motivação e o interesse dos educandos. Contribuir para a formação de hábitos e a
internalização nos alunos de valores fundamentais ao contato com o outro e a formação de sua consciência
e cidadania. Fazer a chamada e executar os lançamentos pertinentes no Diário de Classe, assim como
elaborar provas e trabalhos a serem executados pelos alunos. Observar os princípios de avaliação e
acompanhamento do aluno, corrigindo as atividades extraclasse, os deveres, provas e tarefas, atualizando
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os Diários de Classe, segundo o regulamento e encaminhamento à Secretaria em tempo hábil, os resultados
e as notas. Participar de eventos, solenidades, comemorações, concursos, debates, etc. Executar outras
atividades similares por demanda de seu superior hierárquico.
3.17 - Professor III – Ensino Técnico Profissionalizante – Administração
Ministrar aulas para turmas sob sua responsabilidade. Ministrar o planejamento anual das aulas de acordo
com as normas estabelecidas e readaptá-los conforme necessidades levantadas da clientela que atende.
Participar do planejamento global de sua área de atuação, interagindo com os demais professores para a
interdisciplinaridade dos conteúdos, assegurando a aplicação dos princípios educacionais da escola.
Participar de reuniões conjuntas da análise do desempenho das turmas e dos alunos, especialmente dos que
necessitem de maior acompanhamento na aprendizagem, visando a qualidade de ensino. Participar da
definição dos objetivos e elaboração do programa curricular de seu conteúdo, bem como na seleção de
livros, apostilas e recursos instrucionais a serem adotados. Participar das reuniões de apresentação do
professorado aos pais e nas demais quando convocado. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e
Calendário Escolar. Manter-se atualizado no conteúdo e técnicas didáticas relacionadas ao seu campo de
atuação, bem como participar dos treinamentos e dos eventos propostos pela Secretaria de Educação,
Direção e especialistas. Zelar pelo bom rendimento dos alunos e da turma sob sua responsabilidade,
estimulando o respeito e a disciplina em sala de aula, administrando adequadamente a carga horária,
mantendo a motivação e o interesse dos educandos. Contribuir para a formação de hábitos e a
internalização nos alunos de valores fundamentais ao contato com o outro e a formação de sua consciência
e cidadania. Fazer a chamada e executar os lançamentos pertinentes no Diário de Classe, assim como
elaborar provas e trabalhos a serem executados pelos alunos. Observar os princípios de avaliação e
acompanhamento do aluno, corrigindo as atividades extraclasse, os deveres, provas e tarefas, atualizando
os Diários de Classe, segundo o regulamento e encaminhamento à Secretaria em tempo hábil, os resultados
e as notas. Participar de eventos, solenidades, comemorações, concursos, debates, etc. Executar outras
atividades similares por demanda de seu superior hierárquico.
3.18 - Professor III – Ensino Técnico Profissionalizante – Informática
Ministrar aulas para turmas sob sua responsabilidade. Ministrar o planejamento anual das aulas de acordo
com as normas estabelecidas e readaptá-los conforme necessidades levantadas da clientela que atende.
Participar do planejamento global de sua área de atuação, interagindo com os demais professores para a
interdisciplinaridade dos conteúdos, assegurando a aplicação dos princípios educacionais da escola.
Participar de reuniões conjuntas da análise do desempenho das turmas e dos alunos, especialmente dos que
necessitem de maior acompanhamento na aprendizagem, visando a qualidade de ensino. Participar da
definição dos objetivos e elaboração do programa curricular de seu conteúdo, bem como na seleção de
livros, apostilas e recursos instrucionais a serem adotados. Participar das reuniões de apresentação do
professorado aos pais e nas demais quando convocado. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e
Calendário Escolar. Manter-se atualizado no conteúdo e técnicas didáticas relacionadas ao seu campo de
atuação, bem como participar dos treinamentos e dos eventos propostos pela Secretaria de Educação,
Direção e especialistas. Zelar pelo bom rendimento dos alunos e da turma sob sua responsabilidade,
estimulando o respeito e a disciplina em sala de aula, administrando adequadamente a carga horária,
mantendo a motivação e o interesse dos educandos. Contribuir para a formação de hábitos e a
internalização nos alunos de valores fundamentais ao contato com o outro e a formação de sua consciência
e cidadania. Fazer a chamada e executar os lançamentos pertinentes no Diário de Classe, assim como
elaborar provas e trabalhos a serem executados pelos alunos. Observar os princípios de avaliação e
acompanhamento do aluno, corrigindo as atividades extraclasse, os deveres, provas e tarefas, atualizando
os Diários de Classe, segundo o regulamento e encaminhamento à Secretaria em tempo hábil, os resultados
e as notas. Participar de eventos, solenidades, comemorações, concursos, debates, etc. Executar outras
atividades similares por demanda de seu superior hierárquico.
3.19 - Professor III – Ensino Técnico Profissionalizante - Desenho Arquitetônico
Ministrar aulas para turmas sob sua responsabilidade. Ministrar o planejamento anual das aulas de acordo
com as normas estabelecidas e readaptá-los conforme necessidades levantadas da clientela que atende.
Participar do planejamento global de sua área de atuação, interagindo com os demais professores para a
interdisciplinaridade dos conteúdos, assegurando a aplicação dos princípios educacionais da escola.
Participar de reuniões conjuntas da análise do desempenho das turmas e dos alunos, especialmente dos que
necessitem de maior acompanhamento na aprendizagem, visando a qualidade de ensino. Participar da
definição dos objetivos e elaboração do programa curricular de seu conteúdo, bem como na seleção de
livros, apostilas e recursos instrucionais a serem adotados. Participar das reuniões de apresentação do
professorado aos pais e nas demais quando convocado. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica
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e Calendário Escolar. Manter-se atualizado no conteúdo e técnicas didáticas relacionadas ao seu campo de
atuação, bem como participar dos treinamentos e dos eventos propostos pela Secretaria de Educação,
Direção e especialistas. Zelar pelo bom rendimento dos alunos e da turma sob sua responsabilidade,
estimulando o respeito e a disciplina em sala de aula, administrando adequadamente a carga horária,
mantendo a motivação e o interesse dos educandos. Contribuir para a formação de hábitos e a
internalização nos alunos de valores fundamentais ao contato com o outro e a formação de sua consciência
e cidadania. Fazer a chamada e executar os lançamentos pertinentes no Diário de Classe, assim como
elaborar provas e trabalhos a serem executados pelos alunos. Observar os princípios de avaliação e
acompanhamento do aluno, corrigindo as atividades extraclasse, os deveres, provas e tarefas, atualizando
os Diários de Classe, segundo o regulamento e encaminhamento à Secretaria em tempo hábil, os resultados
e as notas. Participar de eventos, solenidades, comemorações, concursos, debates, etc. Executar outras
atividades similares por demanda de seu superior hierárquico.
3.20 - Professor III – Ensino Técnico Profissionalizante – Nutrição
Ministrar aulas para turmas sob sua responsabilidade. Ministrar o planejamento anual das aulas de acordo
com as normas estabelecidas e readaptá-los conforme necessidades levantadas da clientela que atende.
Participar do planejamento global de sua área de atuação, interagindo com os demais professores para a
interdisciplinaridade dos conteúdos, assegurando a aplicação dos princípios educacionais da escola.
Participar de reuniões conjuntas da análise do desempenho das turmas e dos alunos, especialmente dos que
necessitem de maior acompanhamento na aprendizagem, visando a qualidade de ensino. Participar da
definição dos objetivos e elaboração do programa curricular de seu conteúdo, bem como na seleção de
livros, apostilas e recursos instrucionais a serem adotados. Participar das reuniões de apresentação do
professorado aos pais e nas demais quando convocado. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e
Calendário Escolar. Manter-se atualizado no conteúdo e técnicas didáticas relacionadas ao seu campo de
atuação, bem como participar dos treinamentos e dos eventos propostos pela Secretaria de Educação,
Direção e especialistas. Zelar pelo bom rendimento dos alunos e da turma sob sua responsabilidade,
estimulando o respeito e a disciplina em sala de aula, administrando adequadamente a carga horária,
mantendo a motivação e o interesse dos educandos. Contribuir para a formação de hábitos e a
internalização nos alunos de valores fundamentais ao contato com o outro e a formação de sua consciência
e cidadania. Fazer a chamada e executar os lançamentos pertinentes no Diário de Classe, assim como
elaborar provas e trabalhos a serem executados pelos alunos. Observar os princípios de avaliação e
acompanhamento do aluno, corrigindo as atividades extraclasse, os deveres, provas e tarefas, atualizando
os Diários de Classe, segundo o regulamento e encaminhamento à Secretaria em tempo hábil, os resultados
e as notas. Participar de eventos, solenidades, comemorações, concursos, debates, etc. Executar outras
atividades similares por demanda de seu superior hierárquico.
3.21 - Professor III – Ensino Técnico Profissionalizante - Direito e Legislação
Ministrar aulas para turmas sob sua responsabilidade. Ministrar o planejamento anual das aulas de acordo
com as normas estabelecidas e readaptá-los conforme necessidades levantadas da clientela que atende.
Participar do planejamento global de sua área de atuação, interagindo com os demais professores para a
interdisciplinaridade dos conteúdos, assegurando a aplicação dos princípios educacionais da escola.
Participar de reuniões conjuntas da análise do desempenho das turmas e dos alunos, especialmente dos que
necessitem de maior acompanhamento na aprendizagem, visando a qualidade de ensino. Participar da
definição dos objetivos e elaboração do programa curricular de seu conteúdo, bem como na seleção de
livros, apostilas e recursos instrucionais a serem adotados. Participar das reuniões de apresentação do
professorado aos pais e nas demais quando convocado. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e
Calendário Escolar. Manter-se atualizado no conteúdo e técnicas didáticas relacionadas ao seu campo de
atuação, bem como participar dos treinamentos e dos eventos propostos pela Secretaria de Educação,
Direção e especialistas. Zelar pelo bom rendimento dos alunos e da turma sob sua responsabilidade,
estimulando o respeito e a disciplina em sala de aula, administrando adequadamente a carga horária,
mantendo a motivação e o interesse dos educandos. Contribuir para a formação de hábitos e a
internalização nos alunos de valores fundamentais ao contato com o outro e a formação de sua consciência
e cidadania. Fazer a chamada e executar os lançamentos pertinentes no Diário de Classe, assim como
elaborar provas e trabalhos a serem executados pelos alunos. Observar os princípios de avaliação e
acompanhamento do aluno, corrigindo as atividades extraclasse, os deveres, provas e tarefas, atualizando
os Diários de Classe, segundo o regulamento e encaminhamento à Secretaria em tempo hábil, os resultados
e as notas. Participar de eventos, solenidades, comemorações, concursos, debates, etc. Executar outras
atividades similares por demanda de seu superior hierárquico.
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