MUNICIPIO DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO I
EDITAL 002/2021/SEMED
FUNÇÃO
Professor de
Educação Infantil

REQUISITOS
Licenciatura Plena
em Pedagogia

Professor de Ensino
fundamental – Anos
Iniciais

Licenciatura Plena
em Pedagogia

Professor de Ensino
Fundamental – Anos
Iniciais – Eixo
Temático

Licenciatura Plena
em Pedagogia ou
Biologia

Professor de Ensino
Fundamental –
Educação Física

Licenciatura Plena
em Educação Física

ATRIBUIÇÕES
• Atender crianças de 4 meses a 5 anos, com atividades
relacionadas ao cuidar e educar, planejar, ministrar, registrar,
discutir, refletir, sistematizar, produzir e divulgar conhecimentos
de experiências pedagógicas;
• Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem do
aluno.
• Estar integrado com o coordenador pedagógico e o diretor da
unidade escolar.
• Desempenhar outras funções que se relacionem ao bom
andamento das atividades da unidade escolar.
• Acompanhar o desempenho escolar dos estudantes.
• Participar quando convocado, de cursos e formações
oferecidos pela SEMED.
• Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem do
aluno.
• Planejar, ministrar, registrar, discutir, refletir, sistematizar,
produzir e divulgar conhecimentos de experiências pedagógicas
vivenciadas nas aulas.
• Organizar plano educacional individualizado para estudantes
público da educação especial.
• Acompanhar o desempenho escolar dos estudantes.
• Estar integrado com o coordenador pedagógico e o diretor da
unidade escolar.
• Desempenhar outras funções que se relacionem ao bom
andamento das atividades da unidade escolar.
• Participar quando convocado, de cursos e formações
oferecidos pela SEMED.
• Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem do
aluno.
• Planejar, ministrar, registrar, discutir, refletir, sistematizar,
produzir e divulgar conhecimentos de experiências pedagógicas
vivenciadas nas aulas.
• Acompanhar o desempenho escolar dos estudantes.
• Estar integrado com o coordenador pedagógico e o diretor da
unidade escolar.
• Desempenhar outras funções que se relacionem ao bom
andamento das atividades da unidade escolar.
• Participar quando convocado, de cursos e formações
oferecidos pela SEMED.
• Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem do
aluno.
• Planejar, ministrar, registrar, discutir, refletir, sistematizar,
produzir e divulgar conhecimentos de experiências pedagógicas
vivenciadas nas aulas.
• Organizar plano educacional individualizado para estudantes
público da educação especial.
• Acompanhar o desempenho escolar dos estudantes.
• Estar integrado com o coordenador pedagógico e o diretor da
unidade escolar.
• Desempenhar outras funções que se relacionem ao bom
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Professor de Ensino
Fundamental – Arte

Licenciatura Plena
em Arte

Professor de Ensino
Fundamental – Anos
Finais – Língua
Portuguesa
Professor de Ensino
Fundamental – Anos
Finais – Língua
Estrangeira
Moderna (Inglês)
Professor de Ensino
Fundamental – Anos
Finais – Matemática
Professor de Ensino
Fundamental – Anos
Finais – História
Professor de Ensino
Fundamental – Anos
Finais – Geografia
Professor de Ensino
Fundamental – Anos
Finais – Ciências da
Natureza
Professor de Ensino
Fundamental – Anos
Finais – Eixo
Temático
Professor da EJA –
Anos Iniciais –
Regente de Sala
Professor de Apoio

Licenciatura Plena
em Letras

Licenciatura Plena
em Letras/Língua
Estrangeira
Moderna - Inglês
Licenciatura Plena
em Matemática

andamento das atividades da unidade escolar.
• Participar quando convocado, de cursos e formações
oferecidos pela SEMED.
• Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem do
aluno.
• Planejar, ministrar, registrar, discutir, refletir, sistematizar,
produzir e divulgar conhecimentos de experiências pedagógicas
vivenciadas nas aulas.
• Acompanhar o desempenho escolar dos estudantes.
• Estar integrado com o coordenador pedagógico e o diretor da
unidade escolar.
• Desempenhar outras funções que se relacionem ao bom
andamento das atividades da unidade escolar.
• Participar quando convocado, de cursos e formações
oferecidos pela SEMED.
• Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem do
aluno.
• Planejar, ministrar, registrar, discutir, refletir, sistematizar,
produzir e divulgar conhecimentos de experiências pedagógicas
vivenciadas nas aulas.
• Acompanhar o desempenho escolar dos estudantes.
• Estar integrado com o coordenador pedagógico e o diretor da
unidade escolar.
• Desempenhar outras funções que se relacionem ao bom
andamento das atividades da unidade escolar.
• Participar quando convocado, de cursos e formações
oferecidos pela SEMED.

R$ 20,92 h/a

R$ 20,92 h/a

R$ 20,92 h/a

R$ 20,92 h/a

Licenciatura Plena
em História

R$ 20,92 h/a

Licenciatura Plena
em Geografia

R$ 20,92 h/a

Licenciatura Plena
em Biologia

R$ 20,92 h/a

Licenciatura Plena
em Biologia,
Geografia ou
História
Licenciatura Plena
em Pedagogia

R$ 20,92 h/a

Magistério

R$ 20,92 h/a

• Elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos
de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades
específicas dos alunos da educação especial;
• Realizar o estudo do caso para subsidiar a elaboração e
execução do plano de atendimento educacional especializado;
• Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade, na sala de aula comum do
ensino regular, e em outros ambientes da instituição de ensino;
• Ensinar o uso dos recursos de tecnologia assistiva, de forma
a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo
autonomia e participação;
• Manter atualizado os registros do plano de atendimento
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Professor de Apoio

Cursando o Último
Semestre de
Licenciatura Plena
em Pedagogia

Professor
Gerenciador de
Recursos Midiáticos

Licenciatura Plena
com cursos de
Tecnologias da
Informação e da
Comunicação.

individualizado;
• Atender às solicitações de entrega de relatórios, conforme
cronograma estabelecido pela escola.
• Participar, obrigatoriamente, de cursos, formações e eventos
na área de atuação;
• Desempenhar outras funções que se relacionem ao bom
andamento das atividades da unidade escolar, em situações
eventuais, que não prejudique o atendimento.
• Elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos
de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades
específicas dos alunos da educação especial;
• Realizar o estudo do caso para subsidiar a elaboração e
execução do plano de atendimento educacional especializado;
• Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade, na sala de aula comum do
ensino regular, e em outros ambientes da instituição de ensino;
• Ensinar o uso dos recursos de tecnologia assistiva, de forma
a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo
autonomia e participação;
• Manter atualizado os registros do plano de atendimento
individualizado;
• Atender às solicitações de entrega de relatórios, conforme
cronograma estabelecido pela escola.
• Participar, obrigatoriamente, de cursos, formações e eventos
na área de atuação;
• Desempenhar outras funções que se relacionem ao bom
andamento das atividades da unidade escolar, em situações
eventuais, que não prejudique o atendimento.
• Auxiliar os professores regentes no planejamento e
desenvolvimento das atividades pedagógicas no uso das
tecnologias educacionais;
• Ministrar formação continuada aos professores regentes,
coordenadores pedagógicos e diretores da escola no uso das
tecnologias educacionais e recursos midiáticos;
• Responsabilizar-se pelo gerenciamento das tecnologias
educacionais e recursos midiáticos, juntamente com a direção e
coordenação pedagógica da unidade escolar, em conformidade
com o Projeto Político-Pedagógico;
• Apresentar aos professores regentes sugestões do uso das
tecnologias e mídias para a melhoria do processo ensino e
aprendizagem;
• Participar efetivamente dos cursos de formação continuada
oferecidos pela Coordenação de Tecnologias/SEMED;
• Cumprir a carga horária destinada ao planejamento
pedagógico, que deverá acontecer dentro da carga horária que
cumpre na unidade escolar, conforme o quadro do Anexo único
desta resolução;
• Organizar, mensalmente, relatórios de atividades
pedagógicas e dos trabalhos desenvolvido nas unidades
escolares;
• Manter atualizados os registros das atividades executadas
nas STEs e arquivados em mídias externas de armazenamentos;
• Monitorar para que nenhum equipamento seja retirado da
Sala de Tecnologia sem autorização da Coordenadoria de
Tecnologias e Educacionais/SEMED;
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• Participar dos eventos de divulgação das experiências de
sucesso da unidade escolar;
• Avaliar o seu desempenho no exercício das suas atividades
dentro na unidade escolar;
• Acompanhar o agendamento de aulas do professor regente
através do diário on-line.
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