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Função Principais Atribuições 

Professor de Educação 
Básica I- Nível I 
Substituto 

Propõe, participa e avalia as propostas político-educacionais para a educação 
básica; executa atividades de planejamento, de ensino, pedagógicas e 
administrativas; identifica, diagnostica, encaminha e ou atende os educandos com 
dificuldades específicas; controla informações inerentes ao processo educacional; 
controla, prepara, confecciona e sugere aquisições de materiais e equipamentos 
técnico-pedagógicos; mantém relacionamento ético-profissional e integrado no 
ambiente de trabalho e junto à comunidade e reflete em seu desempenho uma 
postura pedagógica, política e filosófica clara da educação, assegurando o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento da política educacional no município. E outras 
atividades designadas. 

Professor de Educação 
Básica II Nível I – Inglês 
Substituto 

Promove efetivamente atividades dos conteúdos específicos na área de estudo ou 
disciplina; elabora programas e planos de trabalho, controla e avalia o rendimento 
escolar, recuperação de alunos, reuniões, auto-aperfeiçoamento, pesquisa 
educacional e cooperação no âmbito da escola, para aprimoramento tanto do 
processo ensino-aprendizagem, como de ação educacional e participação ativa 
comunitária da Escola. 

Professor de Educação 
Básica II Nível I – 
Educação Artística 
(Substituto)  

Promove efetivamente atividades dos conteúdos específicos na área de estudo ou 
disciplina; elabora programas e planos de trabalho, controla e avalia o rendimento 
escolar, recuperação de alunos, reuniões, auto-aperfeiçoamento, pesquisa 
educacional e cooperação no âmbito da escola, para aprimoramento tanto do 
processo ensino-aprendizagem, como de ação educacional e participação ativa 
comunitária da Escola. 

Professor de Educação 
Básica II Nível I – 
Educação Física 
(Substituto) 

Promove efetivamente atividades dos conteúdos específicos na área de estudo ou 
disciplina; elabora programas e planos de trabalho, controla e avalia o rendimento 
escolar, recuperação de alunos, reuniões, auto-aperfeiçoamento, pesquisa 
educacional e cooperação no âmbito da escola, para aprimoramento tanto do 
processo ensino-aprendizagem, como de ação educacional e participação ativa 
comunitária da Escola. 
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