
ANEXO I 

EDITAL Nº 052/2019 

ATRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES 

PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNO N° 001/2019 

 

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL 

 

Exercer a docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental de 
acordo com as competências gerais da BNCC – Base Nacional 
Comum Curricular - a fim de mobilizar os conhecimentos 
habilidades, atitudes e valores; 
Manter-se informado das diretrizes e determinações da escola e 
dos órgãos superiores; 
Participar na elaboração do Regimento Escolar e da Proposta 
Política Pedagógica da escola; 
Participar de reuniões pedagógicas, administrativas, festivas e 
outras atividades da escola que exijam decisões coletivas; 
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional por meio de formações 
continuadas obrigatórias; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da escola; 
Pesquisar e propor práticas de ensino que enriqueça a teoria 
pedagógica, adequada às características da comunidade escolar;  
Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem de 
acordo com os pressupostos dos componentes curriculares ou 
áreas de estudo em que atuar; 
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
Planejar e avaliar o rendimento escolar dos alunos por meio de 
múltiplas avaliações e por meio de desenvolvimento de portfólio. 
(Educação Infantil – G4 e G5); 
Refletir sobre suas práticas pedagógicas e sobre a auto-avaliação; 
Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento; 
Divulgar as experiências educacionais realizadas; 
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. 
 

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Exercer a docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental de 
acordo com as competências gerais da BNCC – Base Nacional 



Comum Curricular - a fim de mobilizar os conhecimentos 
habilidades, atitudes e valores; 
Manter-se informado das diretrizes e determinações da escola e 
dos órgãos superiores; 
Participar na elaboração do Regimento Escolar e da Proposta 
Política Pedagógica da escola; 
Participar de reuniões pedagógicas, administrativas, festivas e 
outras atividades da escola que exijam decisões coletivas; 
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional por meio de formações 
continuadas obrigatórias; 
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da escola; 
Pesquisar e propor práticas de ensino que enriqueça a teoria 
pedagógica, adequada às características da comunidade escolar;  
Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem de 
acordo com os pressupostos dos componentes curriculares ou 
áreas de estudo em que atuar; 
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
Preocupar-se com o Biopsicosocial do aluno; 
Planejar e avaliar o rendimento escolar dos alunos por meio de 
múltiplas avaliações  
Refletir sobre suas práticas pedagógicas e sobre a auto avaliação; 
Divulgar as experiências educacionais realizadas; 
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. 


