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1. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

Cargo 01

Atribuições

Nível de Escolaridade

Requisitos para Investidura no Cargo

Vencimento
Carga Horária
Vagas
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Atribuições
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Professor da Educação Básica dos Anos Iniciais
e Educação Infantil – PEB I
Participar da elaboração da proposta pedagógica da
escola; elaborar e cumprir plano de trabalho,
segundo a proposta da escola; zelar pela
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias
de recuperação para os alunos de menor
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula
estabelecidos, além de participar integralmente dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e
ao desenvolvimento profissional; colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade.
Nível Superior Completo
Diploma de graduação em Licenciatura Plena em
Pedagogia ou formação de Professores, com
habilitação em Magistério para Educação Infantil
e/ou anos iniciais do Ensino Fundamental de 1º ao
5º ano, expedido por Instituição de Ensino Superior
reconhecida pelo Ministério da Educação, com
registro no órgão de classe competente, se houver.
R$ 1.227,67 (mil, duzentos e vinte e sete reais e
sessenta e sete centavos)
100 (cem) horas semanais.
140 (cento e quarenta) vagas, sendo 7 (sete) vagas
reservadas aos candidatos com deficiência.

Professor da Educação Básica dos Anos Finais
– PEB II
Participar da elaboração da proposta pedagógica da
escola; elaborar e cumprir plano de trabalho,
segundo a proposta da escola; zelar pela
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias
de recuperação para os alunos de menor
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula
estabelecidos, além de participar integralmente dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e
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ao desenvolvimento profissional; colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade.
Nível Superior Completo
Diploma de graduação em Licenciatura Plena em
Pedagogia ou formação de Professores, com
habilitação em Magistério do 6º ao 9º ano do ensino
Fundamental, expedido por Instituição de Ensino
Superior reconhecida pelo Ministério da Educação,
com registro no órgão de classe competente, se
houver.
R$ 1.227,67 (mil, duzentos e vinte e sete reais e
sessenta e sete centavos)
150 (cento e cinquenta) horas mensais.
95 (noventa e cinco) vagas, sendo 5 (cinco) vagas
reservadas aos candidatos com deficiência.

Técnico Pedagógico
Participar da elaboração da proposta pedagógica da
escola; elaborar e cumprir plano de trabalho,
segundo a proposta da escola; zelar pela
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias
de recuperação para os alunos de menor
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula
estabelecidos, além de participar integralmente dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e
ao desenvolvimento profissional; colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade.
Nível Superior Completo
Diploma de graduação em Licenciatura Plena em
Pedagogia, com habilitação em Administração
Escolas, Planejamento, Inspeção, Supervisão
Escolar ou Orientação Educacional, expedido por
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo
Ministério da Educação, com registro no órgão de
classe competente, se houver.
R$ 1.227,67 (mil, duzentos e vinte e sete reais e
sessenta e sete centavos)
150 (cento e cinquenta) horas mensais.
17 (dezessete) vagas, sendo 1 (uma) vaga
reservada aos candidatos com deficiência.

