
 
 

ANEXO V  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 

 

 

 

EDUCADOR INFANTIL 

1 Cuidar de criança na faixa de zero a cinco anos no tocante a sua higiene, banhando-

a, vestindo-a e orientando seus hábitos de limpeza pessoal;  

2. Servir as crianças enquanto nos Centros Educacionais Infantis do município;  

3. Ajudar nas necessidades diárias, orientando-a nas atividades lúdicas recreativas, 

auxiliando-a nas refeições, para garantir o bem estar e o desenvolvimento integral da 

mesma.  

 

PROFESSOR 

1 Exercer a docência nas instituições que compõem o Sistema Municipal de Ensino 

de Sarandi/PR., transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, 

proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania;  

2 Exercer atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às 

atividades de ensino;  

3 Planejar, coordenar, avaliar e reformular o processo ensino/aprendizagem, e 

propor estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem 

operacionalizados;  

4 Desenvolver o educando para o exercício pleno de sua cidadania, 

proporcionando a compreensão de coparticipação e corresponsabilidade de cidadão 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

1.  Coordenar a elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico da 

Unidade Escolar, buscando a modernização dos métodos e técnicas utilizadas 

pelo pessoal docente;  

2.  Exercer atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às 

atividades docente;  

3.  Planejar, coordenar, avaliar e reformular o processo ensino/aprendizagem, e 

propor estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem 

operacionalizados;  

4.  Gerenciar, planejar, organizar e coordenar a execução de propostas 

administrativo-pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das 

atividades docentes.  

5.  Coordenar o planejamento pedagógico para qualificar a ação do coletivo na 

escola, vinculando e articulando o trabalho a Proposta Pedagógica do Município.  

 



 
perante sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de 

transformação social;  

5 Gerenciar, planejar, organizar e coordenar a execução de propostas 

administrativo-pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das atividades 

docentes e discentes.  

 

 

 

PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 

1. Exercer a docência nas instituições que compõem o Sistema Municipal de 

Ensino de Sarandi/PR., transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, 

proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania;  

2. Exercer atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às 

atividades de ensino;  

3. Planejar, coordenar, avaliar e reformular o processo ensino/aprendizagem, e 

propor estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem 

operacionalizados; 

4. Desenvolver o educando para o exercício pleno de sua cidadania, 

proporcionando a compreensão de coparticipação e corresponsabilidade de cidadão 

perante sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de 

transformação social; 

5. Gerenciar, planejar, organizar e coordenar a execução de propostas 

administrativo-pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das atividades 

docentes e discentes. 

 

PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA  

1. Exercer a docência nas instituições que compõem o Sistema Municipal de Ensino 

de Sarandi/PR., transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, 

proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania;  

2. Exercer atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades 

de ensino;  

3. Planejar, coordenar, avaliar e reformular o processo ensino/aprendizagem, e propor 

estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem 

operacionalizados;  

4. Desenvolver o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a 

compreensão de coparticipação e corresponsabilidade de cidadão perante sua 

comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação social;  

5. Gerenciar, planejar, organizar e coordenar a execução de propostas administrativo-

pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e 

discentes.  

 



 
 

 

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

1. Exercer a docência nas instituições que compõem o Sistema Municipal de Ensino 

de Sarandi/PR., transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, 

proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania;  

2. Exercer atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades 

de ensino;  

3. Planejar, coordenar, avaliar e reformular o processo ensino/aprendizagem, e propor 

estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem 

operacionalizados;  

4. Desenvolver o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a 

compreensão de coparticipação e corresponsabilidade de cidadão perante sua 

comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação social;  

5. Gerenciar, planejar, organizar e coordenar a execução de propostas administrativo-

pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e 

discentes.  

 

 

 

 

 

 


