EDITAL 210/2022
Para fins de retificação altera o Edital
n.º 198 de 09 de maio de 2022.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1º Fica alterado para fins de retificação o item 1.1:
Onde se lê:
1.1 O Processo Seletivo Simplificado – PSS, de acordo com a legislação que trata a
matéria e conforme estabelecido neste Edital é destinado a selecionar profissionais
visando à composição de cadastro de reserva para:

Agente de Copa e Cozinha;

Agente de Serviços Gerais - Área Urbana – Masculino;

Auxiliar de Acompanhamento Especializado;

Fonoaudiólogo;

Instrutor de Modalidades esportivas;

Instrutor de Xadrez

Motorista;

Operador de Máquinas;

Professor da Rede Municipal - Área Urb. (Educ. Infantil e Ensino Fundamental I)

Professor da Rede Municipal - Área Rural. (Educ. Infantil e Ensino Fundamental I)

Professor da Rede Municipal – Área Rural – Séries Finais (Ensino Fundamental II);
1.1
Leia-se:
1.2 O Processo Seletivo Simplificado – PSS, de acordo com a legislação que trata a
matéria e conforme estabelecido neste Edital é destinado a selecionar profissionais
visando à composição de cadastro de reserva para:

Agente de Copa e Cozinha;

Agente de Serviços Gerais - Área Urbana – Masculino;

Auxiliar de Acompanhamento Especializado;

Fonoaudiólogo;

Instrutor de Modalidades esportivas;

Instrutor de Xadrez

Motorista;

Operador de Máquinas;

Professor da Rede Municipal - Área Urb. (Educ. Infantil e Ensino Fundamental I)

Professor da Rede Municipal - Área Rural. (Educ. Infantil e Ensino Fundamental I)

Professor da Rede Municipal – Área Rural – Séries Finais (Ensino Fundamental II)

Médico Veterinário
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Art. 2º: Fica alterado para fins de retificação o item 2.1 do Edital Municipal n.º
027 de 02 de janeiro de 2022, passando a constar as seguintes datas para as etapas
seguintes deste processo seletivo:
Onde se lê:
Os cargos de que trata o presente Edital são: Agente de Copa e Cozinha; Agente
de Serviços Gerais - Área Urbana – Masculino; Auxiliar de Acompanhamento
Especializado; Fonoaudiólogo; Instrutor de Modalidades Esportivas; Instrutor de
Xadrez; Motorista; Operador de Máquinas; Professor da Rede Municipal - Área Urb.
(Educ. Infantil e Ensino Fundamental I); Professor da Rede Municipal - Área Rural.
(Educ. Infantil e Ensino Fundamental I); Professor da Rede Municipal – Área Rural –
Séries Finais (ensino fundamental).
Leia-se:
Os cargos de que trata o presente Edital são: Agente de Copa e Cozinha; Agente
de Serviços Gerais - Área Urbana – Masculino; Auxiliar de Acompanhamento
Especializado; Fonoaudiólogo; Instrutor de Modalidades Esportivas; Instrutor de
Xadrez; Motorista; Operador de Máquinas; Professor da Rede Municipal - Área Urb.
(Educ. Infantil e Ensino Fundamental I); Professor da Rede Municipal - Área Rural.
(Educ. Infantil e Ensino Fundamental I); Professor da Rede Municipal – Área Rural –
Séries Finais (ensino fundamental); Médico Veterinário;
Art. 3º: Fica alterado para fins de retificação o item 2.3 :
Onde se lê:
2.3 - A remuneração básica, especialidade/local e carga horária obedecerão às
disposições contidas nas Leis Municipais n.º 4054/2013, e 4106/2013, conforme tabela
a seguir:
CARGO

AGENTE DE COPA E COZINHA
AGENTE DE SERVIÇOS
GERAIS - ÁREA URBANA MASCULINO
AUXILIAR DE
ACOMPANHAMENTO
ESPECIALIZADO

INSTRUTOR DE
MODALIDADES ESPORTIVAS

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

VENCIMENTO

-

40H

R$ 1.376,49

-

40H

R$ 1.376,49

ESPECIALIDADE/REGIÃO

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ATLETISMO
BASQUETE
BOCHA
GINASTICA ARTÍSTICA
HANDEBOL
CARATÊ
KUNG FU
TÊNIS DE MESA
VOLEI DE QUADRA
VOLEI DE PRAIA

INSTRUTOR DE XADREZ
FONOAUDIÓLOGO

-

MOTORISTA

HABILITAÇÃO CATEGORIA “B”
HABILITAÇÃO CATEGORIA “D”

OPERADOR DE MÁQUINAS

-

PROFESSOR DA REDE
MUNICIPAL - ÁREA URBANA
(EDUC. INFANTIL e ENSINO
FUNDAMENTAL I)

-

VAGAS
CADASTRO
DE
RESERVA
CADASTRO
DE
RESERVA

20H

R$ 2.091,54

CADASTRO
DE
RESERVA

20H

R$ 1.479,12

CADASTRO
DE
RESERVA

20H

R$ 1.479,12

20H
40H
40H

20H

R$ 2.594,51
R$ 1.852,06

CADASTRO
DE
RESERVA
CADASTRO
DE
RESERVA
CADASTRO
DE
RESERVA

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

AFRO
DESCENDENTE

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

R$ 1.928,08

CADASTRO
DE
RESERVA

*

*

R$ 1.922,81

CADASTRO
DE
RESERVA

*

*
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PROFESSOR DA REDE
MUNICIPAL - ÁREA RURAL
(EDUC. INFANTIL e ENSINO
FUNDAMENTAL I)
PROFESSOR DA REDE
MUNICIPAL - ÁREA RURAL SÉRIES FINAIS (ENSINO
FUNDAMENTAL II)

20H

-

DISCIPLINA

20H

R$ 1.922,81

CADASTRO
DE
RESERVA

*

*

R$ 1.922,81

CADASTRO
DE
RESERVA

*

*

ARTE

Leia-se:
2.3 - A remuneração básica, especialidade/local e carga horária obedecerão às
disposições contidas nas Leis Municipais n.º 4054/2013, e 4106/2013, conforme tabela
a seguir:
CARGO

AGENTE DE COPA E COZINHA
AGENTE DE SERVIÇOS
GERAIS - ÁREA URBANA MASCULINO
AUXILIAR DE
ACOMPANHAMENTO
ESPECIALIZADO

INSTRUTOR DE
MODALIDADES ESPORTIVAS

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

VENCIMENTO

-

40H

R$ 1.376,49

-

40H

R$ 1.376,49

ESPECIALIDADE/REGIÃO

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ATLETISMO
BASQUETE
BOCHA
GINASTICA ARTÍSTICA
HANDEBOL
CARATÊ
KUNG FU
TÊNIS DE MESA
VOLEI DE QUADRA
VOLEI DE PRAIA

INSTRUTOR DE XADREZ
-

MOTORISTA

HABILITAÇÃO CATEGORIA “B”
HABILITAÇÃO CATEGORIA “D”

OPERADOR DE MÁQUINAS
PROFESSOR DA REDE
MUNICIPAL - ÁREA URBANA
(EDUC. INFANTIL e ENSINO
FUNDAMENTAL I)
PROFESSOR DA REDE
MUNICIPAL - ÁREA RURAL
(EDUC. INFANTIL e ENSINO
FUNDAMENTAL I)
PROFESSOR DA REDE
MUNICIPAL - ÁREA RURAL SÉRIES FINAIS (ENSINO
FUNDAMENTAL II)
MÉDICO VETERINÁRIO

20H

R$ 2.091,54

20H

R$ 1.479,12

CADASTRO
DE
RESERVA

20H

R$ 1.479,12

40H
40H

-

20H

-

20H

-

DISCIPLINA

20H

R$ 2.594,51
R$ 1.852,06

40H

CADASTRO
DE
RESERVA
CADASTRO
DE
RESERVA
CADASTRO
DE
RESERVA

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

AFRO
DESCENDENTE

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

R$ 1.928,08

CADASTRO
DE
RESERVA

*

*

R$ 1.922,81

CADASTRO
DE
RESERVA

*

*

R$ 1.922,81

CADASTRO
DE
RESERVA

*

*

R$ 1.922,81

CADASTRO
DE
RESERVA

*

*

R$ 3.932,19

CADASTRO
DE
RESERVA

*

*

ARTE
-

CADASTRO
DE
RESERVA
CADASTRO
DE
RESERVA
CADASTRO
DE
RESERVA

20H

FONOAUDIÓLOGO

VAGAS

Art. 4º: Fica alterado para fins de retificação o item 5.1 :
Onde se lê:
5.1 - As atribuições dos cargos obedecerão às disposições contidas nas Leis
Municipais n.º 4.054/2013, 4.106 e 4.260/2013, respectivamente, conforme tabela a
seguir:
Cargos

Atribuições dos Cargos

AGENTE DE COPA E COZINHA

Preparo da alimentação das Unidades Escolares da Rede de Ensino e das repartições da Rede Municipal. Manipulação de
alimentos no pré-preparo, preparo e distribuição. Higienização de utensílios, equipamentos e estrutura da Unidade de
alimentação. Recebimento e conferência de insumos perecíveis e não perecíveis bem como a qualidade e quantidade
recebida. Seguir orientações de trabalho do setor de alimentação e do manual de Boas Práticas de cada unidade. Executar
as propostas do cardápio pré-estabelecido pelas nutricionistas. Cumprir carga horária de acordo com a necessidade da
Unidade Escolar. Cumprir com as boas práticas de manipulação e asseio pessoal. Participação de Formações e/ou Cursos
estabelecidos pelo Setor de Alimentação. Controle de estoque. Preparar alimentação diferenciada aos alunos com alergias,
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AGENTE DE SERVIÇOS
GERAIS - ÁREA URBANA MASCULINO

AUXILIAR DE
ACOMPANHAMENTO
ESPECIALIZADO

INSTRUTOR DE
MODALIDADES ESPORTIVAS

INSTRUTOR DE XADREZ

FONOAUDIÓLOGO

MOTORISTA

OPERADOR DE MÁQUINAS

PROFESSOR DA REDE
MUNICIPAL - ÁREA URBANA SÉRIES INICIAIS ( ENSINO
FUNDAMENTAL I)

PROFESSOR DA REDE
MUNICIPAL - ÁREA RURAL SÉRIES INICIAIS ( ENSINO
FUNDAMENTAL I)

PROFESSOR DA REDE
MUNICIPAL - ÁREA RURAL SÉRIES FINAIS ( ENSINO
FUNDAMENTAL II)

intolerâncias alimentares ou dietas crônicas e/ou autoimune. Executar outras atribuições similares decorrentes da função
desenvolvida conforme determinado pela chefia imediata
Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral, incluídas, entre outras, as seguintes atribuições: ajudar na remoção ou
arrumação de móveis e utensílios; proceder à remoção e conservação de móveis, máquinas e materiais em geral; executar
tarefas inerentes ao preparo e distribuição de chá e café, selecionando alimentos, preparando refeições; fazer trabalhos de
limpeza nas diversas dependências dos edifícios públicos municipais; limpar pisos, vidros, lustres, móveis, instalações
sanitárias, etc; coletar lixo colocando-o nos recipientes apropriados; efetuar o controle dos gêneros alimentícios
necessários ao preparo de refeições, recebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e instruções
estabelecidas; efetuar o controle do material existente no setor; zelar pela limpeza no local do trabalho; executar outras
tarefas afins.
Mediar processos de aprendizagem de crianças com necessidades especiais, dadas as especificidades de cada caso em
particular, e atuará no contexto da sala de aula, nos estabelecimentos do ensino fundamental, prestando serviços
considerando diagnósticos afins, aprofundando-se e adequando trabalhos, objetivando-se a inclusão da criança, bem como
a socialização e a adaptação no meio escolar. Atuar de forma colaborativa com os professores das diferentes disciplinas
para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante ao currículo e sua interação com os
colegas, desde a promoção de condições de acessibilidade no contexto escolar até as modificações mais significativas na
organização da sala de aula, dos materiais e recursos pedagógicos utilizados pelo estudante e pelo professor. Atuar em
caráter (intra) itinerante, ou seja, dentro da própria escola, podendo atender a mais de um estudante, ou em diferentes
escolas. O Auxiliar de Acompanhamento Especializado estará subordinado à instituição de ensino em que estiver
prestando serviço. Deverá orientar quanto à acessibilidade física (rampas, banheiros adaptados, corrimãos, pisos
antiderrapantes, portas alargadas), acessibilidade do mobiliário utilizado pelo aluno (carteira e cadeira adaptadas, mesas,
entre outros) e às modificações mais significativas na organização do espaço físico e do mobiliário em sala de aula, como
também buscar diferentes formas de comunicação alternativa, aumentativa e/ou suplementar que permitam ao aluno
interagir no processo ensino e aprendizagem. Caberá ao Auxiliar de Acompanhamento Especializado os cuidados acerca
das necessidades físicas envolvendo a higiene e a alimentação, promovendo maior bem-estar do aluno (a), considerando
particularidades da demanda apresentada por cada criança e/ou adolescente. O auxiliar deverá favorecer a interação entre
os alunos com e sem necessidades especiais, viabilizando a participação efetiva nas diferentes situações de aprendizagem
e interação no contexto escolar e em atividades extraclasse, promovendo a cultura e as práticas inclusivas. O serviço de
Auxiliar de Acompanhamento Especializado não é substitutivo à escolarização ou ainda à freqüência na Sala de Recursos
Multifuncional, mas articula-se de forma colaborativa com o currículo proposto para a sala de aula comum, Sala de
Recursos Multifuncional e outras atividades previstas na escola. Fornecer as informações e esclarecimentos necessários a
respeito dos estudantes, a todos os profissionais envolvidos no processo educacional, atuando de forma colaborativa.
Trabalhar com toda a comunidade escolar na perspectiva da inclusão do estudante dentro da necessidade apresentada.
Ampliar e possibilitar situações de aprendizagem e autonomia sem retirar o estudante para atividades isoladas do contexto
da sala de aula, considerando as particularidades de cada um. Definir com os professores e equipe técnico-pedagógica
procedimentos de avaliação que atendam cada estudante em suas características, interesses, capacidades e
necessidades de aprendizagem, acompanhando a evolução de suas potencialidades, com vistas ao progresso global:
cognitivo, emocional e social do mesmo. Oportunizar autonomia, independência e valorizar as idéias dos Estudantes
desafiando-os e motivando-os na realização de suas atividades; executar outras tarefas pertinentes por determinação da
chefia imediata.
Elaborar e cumprir planos de trabalhos para instruir sobre teorias e praticas de modalidades esportivas, treinar e organizar
equipes para que possam estar aptas a participar de competições; executar outras tarefas pertinentes por determinação da
chefia imediata.
Elaborar e cumprir planos de trabalhos para instruir sobre teorias e praticas da modalidade de xadrez, em especial as
aberturas mais utilizadas, teria de meio e fim de jogo, teoria evolucional do xadrez moderno, treinar e organizar equipes
para que possam estar aptas a participar de competições; executar outras atribuições similares decorrentes da função
desenvolvida conforme determinado pela chefia imediata
Atender usuários para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando-se de protocolos e procedimentos específicos de
fonoaudiologia. Orientar pacientes, familiares; desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de
vida. Avaliação fonoaudiologias; Elaboração de laudos fonoaudiológicos; Atendimento fonoaudiológico de crianças,
adolescentes e adultos com e distúrbios da comunicação, sejam eles referentes à linguagem oral, leitura ou escrita, fala,
audição e voz; Orientação familiar; Reunião de pais, se necessário; Reunião com supervisores e agentes de saúde,
orientando os mesmos; Fazer encaminhamento de pacientes para outros especialistas quando necessários; Acompanhar
pacientes quanto à adaptação do aparelho auditivo; Discutir casos clínicos com profissionais de áreas a fins que realizem
atendimento do mesmo paciente; executar outras atribuições similares decorrentes da função desenvolvida conforme
determinado pela chefia imediata.
Dirigir e conservar veículos automotores, a qualquer ponto da área urbana e rural, em viagens estaduais e/ou
interestaduais, com a finalidade de transportar pessoas, equipamentos e materiais diversos. Transportar terra, cascalho,
lixo, resto de construção e folhas de arvores com caminhão basculante. Descarregar o caminhão basculante, acionando o
basculante hidráulico que eleva a caçamba para que se efetue o descarregamento dos materiais. Manter o veículo sob sua
responsabilidade em perfeita conservação, verificando o nível de combustível, óleo, água, calibragem de pneus, cargas de
extintores e outros, substituindo pneus e peças simples em caso de emergência, limpando-o interna e externamente, a fim
de deixá-lo em perfeitas condições de uso. Informar as condições do veiculo para que seja efetuada a manutenção
preventiva ou corretiva nos períodos pré-estabelecidos. Zelar pelo bom andamento da viagem, verificando se a
documentação do motorista e a dos veículos está completa e atualizada, obedecendo as leis de transito e adotando as
demais medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer acidente, a fim de garantir a segurança das pessoas.
Auxiliar o carregamento e o descarregamento de materiais, conferindo-os com os documentos de recebimento ou entrega
e orientando arrumação no veiculo, a fim de evitar acidentes. Executar outras tarefas compatíveis com a função
determinadas pela Chefia imediata.
Operar equipamentos pesados, providos ou não de implementos, para realização de trabalhos de terraplenagem, aterros
nivelamento e revestimento de estradas, desmatamento, abertura e desobstrução de valetas, nivelamento de terrenos e
taludes, revolvimento, remoção e compactação de terra, entre outros serviços do gênero. Operar a máquina obedecendo a
normas técnicas de utilização dos equipamentos da municipalidade, conforme orientação da fabricante. Inspecionar as
condições de máquinas e equipamentos, (nível da água, do óleo, pneus, bateria etc.), engraxando e lubrificando a máquina
e encaminhando-a para manutenção quando detectar problemas. Relatar em cadernetas de registros, os serviços
executados pela máquina, para efeitos de controle. Executar outras tarefas compatíveis com a função e determinada pela
chefia imediata.
Contribuir para o desenvolvimento da proposta pedagógica dos estabelecimentos de ensino em que atuar (escolas ou
cmeis); elaborar plano de trabalho docente de acordo com o regimento do estabelecimento onde atuar e trabalhar pelo seu
cumprimento em consonância com a proposta pedagógica do estabelecimento de Ensino, com os princípios norteadores
das políticas educacionais da SEED e com a legislação vigente para a Educação Nacional; realizar a transposição didática
dos conhecimentos selecionados, respeitando as especificidades dos alunos; conduzir sua ação escolar, contemplando as
dimensões teóricas e práticas dos saberes e atividades escolares; realizar a avaliação da aprendizagem de modo a
acompanhar o processo de apreensão do conhecimento dos alunos; intervir para que os alunos possam superar eventuais
defasagens e/ou dificuldades; assumir compromisso com a formação continuada, participando dos programas de
capacitação ofertados pela mantenedora e/ou por outras instituições, mantendo atitude permanente de estudo, pesquisa e
produção; desenvolver procedimentos metodológicos variados que facilitem e qualifiquem o trabalho pedagógico; organizar
a rotina de sala de aula, observando e registrando dados que possibilitem intervenções adequadas, sobretudo nos
momentos de dificuldade no processo ensino-aprendizagem e situações conflituosas; preencher Livro de Registro de
Classe de acordo com as orientações da mantenedora; utilizar o espaço e o tempo em sala de aula e demais ambientes
escolares; procurar identificar e respeitar as diferenças entre os alunos; conhecer e utilizar técnicas e recursos
tecnológicos, como instrumentos de apoio pedagógico; exprimir-se com clareza na correção de atividades propostas aos
alunos; conduzir os procedimentos em sala de aula de maneira emocionalmente equilibrada e ter capacidade para mediar
situações de conflito; desenvolver aulas que proporcionem a interação aluno-professor e aluno-aluno, favorecendo a
atitude dialógica; adotar uma postura reflexiva, crítica, questionadora, orientando os alunos a formular e expressar juízos
sobre temas, conceitos, posições e situações; expressar-se por meio de várias linguagens, visando o enriquecimento e a
inteligibilidade de suas aulas, bem como dos materiais produzidos para apoio pedagógico; expressar-se verbalmente de
maneira objetiva e compreensível, com dicção clara; desenvolver as aulas de forma dinâmica, versátil e coerente com a
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disciplina e especificidades dos educandos; obedecer aos preceitos vigentes na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Legislação Estadual e demonstrar, em
situações práticas, as atividades propostas aos educandos, utilizando-se como referência de estímulos visuais, auditivos e
motores; trabalhar, demonstrativa e conceitualmente, com materiais específicos de sua disciplina; participar e/ou colaborar
com atividades lúdicas, culturais e desportivas dinamizadas dentro do contexto escolar.

Leia-se:
5.1 - As atribuições dos cargos obedecerão às disposições contidas nas Leis
Municipais n.º 4.054/2013, 4.106 e 4.260/2013, respectivamente, conforme tabela a
seguir:
Cargos

AGENTE DE COPA E COZINHA

AGENTE DE SERVIÇOS
GERAIS - ÁREA URBANA MASCULINO

AUXILIAR DE
ACOMPANHAMENTO
ESPECIALIZADO

INSTRUTOR DE
MODALIDADES ESPORTIVAS

INSTRUTOR DE XADREZ

FONOAUDIÓLOGO

MOTORISTA

Atribuições dos Cargos
Preparo da alimentação das Unidades Escolares da Rede de Ensino e das repartições da Rede Municipal. Manipulação de
alimentos no pré-preparo, preparo e distribuição. Higienização de utensílios, equipamentos e estrutura da Unidade de
alimentação. Recebimento e conferência de insumos perecíveis e não perecíveis bem como a qualidade e quantidade
recebida. Seguir orientações de trabalho do setor de alimentação e do manual de Boas Práticas de cada unidade. Executar
as propostas do cardápio pré-estabelecido pelas nutricionistas. Cumprir carga horária de acordo com a necessidade da
Unidade Escolar. Cumprir com as boas práticas de manipulação e asseio pessoal. Participação de Formações e/ou Cursos
estabelecidos pelo Setor de Alimentação. Controle de estoque. Preparar alimentação diferenciada aos alunos com alergias,
intolerâncias alimentares ou dietas crônicas e/ou autoimune. Executar outras atribuições similares decorrentes da função
desenvolvida conforme determinado pela chefia imediata
Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral, incluídas, entre outras, as seguintes atribuições: ajudar na remoção ou
arrumação de móveis e utensílios; proceder à remoção e conservação de móveis, máquinas e materiais em geral; executar
tarefas inerentes ao preparo e distribuição de chá e café, selecionando alimentos, preparando refeições; fazer trabalhos de
limpeza nas diversas dependências dos edifícios públicos municipais; limpar pisos, vidros, lustres, móveis, instalações
sanitárias, etc; coletar lixo colocando-o nos recipientes apropriados; efetuar o controle dos gêneros alimentícios
necessários ao preparo de refeições, recebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e instruções
estabelecidas; efetuar o controle do material existente no setor; zelar pela limpeza no local do trabalho; executar outras
tarefas afins.
Mediar processos de aprendizagem de crianças com necessidades especiais, dadas as especificidades de cada caso em
particular, e atuará no contexto da sala de aula, nos estabelecimentos do ensino fundamental, prestando serviços
considerando diagnósticos afins, aprofundando-se e adequando trabalhos, objetivando-se a inclusão da criança, bem como
a socialização e a adaptação no meio escolar. Atuar de forma colaborativa com os professores das diferentes disciplinas
para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante ao currículo e sua interação com os
colegas, desde a promoção de condições de acessibilidade no contexto escolar até as modificações mais significativas na
organização da sala de aula, dos materiais e recursos pedagógicos utilizados pelo estudante e pelo professor. Atuar em
caráter (intra) itinerante, ou seja, dentro da própria escola, podendo atender a mais de um estudante, ou em diferentes
escolas. O Auxiliar de Acompanhamento Especializado estará subordinado à instituição de ensino em que estiver
prestando serviço. Deverá orientar quanto à acessibilidade física (rampas, banheiros adaptados, corrimãos, pisos
antiderrapantes, portas alargadas), acessibilidade do mobiliário utilizado pelo aluno (carteira e cadeira adaptadas, mesas,
entre outros) e às modificações mais significativas na organização do espaço físico e do mobiliário em sala de aula, como
também buscar diferentes formas de comunicação alternativa, aumentativa e/ou suplementar que permitam ao aluno
interagir no processo ensino e aprendizagem. Caberá ao Auxiliar de Acompanhamento Especializado os cuidados acerca
das necessidades físicas envolvendo a higiene e a alimentação, promovendo maior bem-estar do aluno (a), considerando
particularidades da demanda apresentada por cada criança e/ou adolescente. O auxiliar deverá favorecer a interação entre
os alunos com e sem necessidades especiais, viabilizando a participação efetiva nas diferentes situações de aprendizagem
e interação no contexto escolar e em atividades extraclasse, promovendo a cultura e as práticas inclusivas. O serviço de
Auxiliar de Acompanhamento Especializado não é substitutivo à escolarização ou ainda à freqüência na Sala de Recursos
Multifuncional, mas articula-se de forma colaborativa com o currículo proposto para a sala de aula comum, Sala de
Recursos Multifuncional e outras atividades previstas na escola. Fornecer as informações e esclarecimentos necessários a
respeito dos estudantes, a todos os profissionais envolvidos no processo educacional, atuando de forma colaborativa.
Trabalhar com toda a comunidade escolar na perspectiva da inclusão do estudante dentro da necessidade apresentada.
Ampliar e possibilitar situações de aprendizagem e autonomia sem retirar o estudante para atividades isoladas do contexto
da sala de aula, considerando as particularidades de cada um. Definir com os professores e equipe técnico-pedagógica
procedimentos de avaliação que atendam cada estudante em suas características, interesses, capacidades e
necessidades de aprendizagem, acompanhando a evolução de suas potencialidades, com vistas ao progresso global:
cognitivo, emocional e social do mesmo. Oportunizar autonomia, independência e valorizar as idéias dos Estudantes
desafiando-os e motivando-os na realização de suas atividades; executar outras tarefas pertinentes por determinação da
chefia imediata.
Elaborar e cumprir planos de trabalhos para instruir sobre teorias e praticas de modalidades esportivas, treinar e organizar
equipes para que possam estar aptas a participar de competições; executar outras tarefas pertinentes por determinação da
chefia imediata.
Elaborar e cumprir planos de trabalhos para instruir sobre teorias e praticas da modalidade de xadrez, em especial as
aberturas mais utilizadas, teria de meio e fim de jogo, teoria evolucional do xadrez moderno, treinar e organizar equipes
para que possam estar aptas a participar de competições; executar outras atribuições similares decorrentes da função
desenvolvida conforme determinado pela chefia imediata
Atender usuários para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando-se de protocolos e procedimentos específicos de
fonoaudiologia. Orientar pacientes, familiares; desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de
vida. Avaliação fonoaudiologias; Elaboração de laudos fonoaudiológicos; Atendimento fonoaudiológico de crianças,
adolescentes e adultos com e distúrbios da comunicação, sejam eles referentes à linguagem oral, leitura ou escrita, fala,
audição e voz; Orientação familiar; Reunião de pais, se necessário; Reunião com supervisores e agentes de saúde,
orientando os mesmos; Fazer encaminhamento de pacientes para outros especialistas quando necessários; Acompanhar
pacientes quanto à adaptação do aparelho auditivo; Discutir casos clínicos com profissionais de áreas a fins que realizem
atendimento do mesmo paciente; executar outras atribuições similares decorrentes da função desenvolvida conforme
determinado pela chefia imediata.
Dirigir e conservar veículos automotores, a qualquer ponto da área urbana e rural, em viagens estaduais e/ou
interestaduais, com a finalidade de transportar pessoas, equipamentos e materiais diversos. Transportar terra, cascalho,
lixo, resto de construção e folhas de arvores com caminhão basculante. Descarregar o caminhão basculante, acionando o
basculante hidráulico que eleva a caçamba para que se efetue o descarregamento dos materiais. Manter o veículo sob sua
responsabilidade em perfeita conservação, verificando o nível de combustível, óleo, água, calibragem de pneus, cargas de
extintores e outros, substituindo pneus e peças simples em caso de emergência, limpando-o interna e externamente, a fim
de deixá-lo em perfeitas condições de uso. Informar as condições do veiculo para que seja efetuada a manutenção
preventiva ou corretiva nos períodos pré-estabelecidos. Zelar pelo bom andamento da viagem, verificando se a
documentação do motorista e a dos veículos está completa e atualizada, obedecendo as leis de transito e adotando as
demais medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer acidente, a fim de garantir a segurança das pessoas.
Auxiliar o carregamento e o descarregamento de materiais, conferindo-os com os documentos de recebimento ou entrega
e orientando arrumação no veiculo, a fim de evitar acidentes. Executar outras tarefas compatíveis com a função
determinadas pela Chefia imediata.
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OPERADOR DE MÁQUINAS

PROFESSOR DA REDE
MUNICIPAL - ÁREA URBANA SÉRIES INICIAIS ( ENSINO
FUNDAMENTAL I)

PROFESSOR DA REDE
MUNICIPAL - ÁREA RURAL SÉRIES INICIAIS ( ENSINO
FUNDAMENTAL I)

PROFESSOR DA REDE
MUNICIPAL - ÁREA RURAL SÉRIES FINAIS ( ENSINO
FUNDAMENTAL II)

MÉDICO VETERINÁRIO

Operar equipamentos pesados, providos ou não de implementos, para realização de trabalhos de terraplenagem, aterros
nivelamento e revestimento de estradas, desmatamento, abertura e desobstrução de valetas, nivelamento de terrenos e
taludes, revolvimento, remoção e compactação de terra, entre outros serviços do gênero. Operar a máquina obedecendo a
normas técnicas de utilização dos equipamentos da municipalidade, conforme orientação da fabricante. Inspecionar as
condições de máquinas e equipamentos, (nível da água, do óleo, pneus, bateria etc.), engraxando e lubrificando a máquina
e encaminhando-a para manutenção quando detectar problemas. Relatar em cadernetas de registros, os serviços
executados pela máquina, para efeitos de controle. Executar outras tarefas compatíveis com a função e determinada pela
chefia imediata.
Contribuir para o desenvolvimento da proposta pedagógica dos estabelecimentos de ensino em que atuar (escolas ou
cmeis); elaborar plano de trabalho docente de acordo com o regimento do estabelecimento onde atuar e trabalhar pelo seu
cumprimento em consonância com a proposta pedagógica do estabelecimento de Ensino, com os princípios norteadores
das políticas educacionais da SEED e com a legislação vigente para a Educação Nacional; realizar a transposição didática
dos conhecimentos selecionados, respeitando as especificidades dos alunos; conduzir sua ação escolar, contemplando as
dimensões teóricas e práticas dos saberes e atividades escolares; realizar a avaliação da aprendizagem de modo a
acompanhar o processo de apreensão do conhecimento dos alunos; intervir para que os alunos possam superar eventuais
defasagens e/ou dificuldades; assumir compromisso com a formação continuada, participando dos programas de
capacitação ofertados pela mantenedora e/ou por outras instituições, mantendo atitude permanente de estudo, pesquisa e
produção; desenvolver procedimentos metodológicos variados que facilitem e qualifiquem o trabalho pedagógico; organizar
a rotina de sala de aula, observando e registrando dados que possibilitem intervenções adequadas, sobretudo nos
momentos de dificuldade no processo ensino-aprendizagem e situações conflituosas; preencher Livro de Registro de
Classe de acordo com as orientações da mantenedora; utilizar o espaço e o tempo em sala de aula e demais ambientes
escolares; procurar identificar e respeitar as diferenças entre os alunos; conhecer e utilizar técnicas e recursos
tecnológicos, como instrumentos de apoio pedagógico; exprimir-se com clareza na correção de atividades propostas aos
alunos; conduzir os procedimentos em sala de aula de maneira emocionalmente equilibrada e ter capacidade para mediar
situações de conflito; desenvolver aulas que proporcionem a interação aluno-professor e aluno-aluno, favorecendo a
atitude dialógica; adotar uma postura reflexiva, crítica, questionadora, orientando os alunos a formular e expressar juízos
sobre temas, conceitos, posições e situações; expressar-se por meio de várias linguagens, visando o enriquecimento e a
inteligibilidade de suas aulas, bem como dos materiais produzidos para apoio pedagógico; expressar-se verbalmente de
maneira objetiva e compreensível, com dicção clara; desenvolver as aulas de forma dinâmica, versátil e coerente com a
disciplina e especificidades dos educandos; obedecer aos preceitos vigentes na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Legislação Estadual e demonstrar, em
situações práticas, as atividades propostas aos educandos, utilizando-se como referência de estímulos visuais, auditivos e
motores; trabalhar, demonstrativa e conceitualmente, com materiais específicos de sua disciplina; participar e/ou colaborar
com atividades lúdicas, culturais e desportivas dinamizadas dentro do contexto escolar.
Praticar clínica médica veterinária em todas as suas modalidades. Zelar pelo bem-estar animal. Programar,
coordenar, supervisionar e executar tarefas relativas à higiene de alimentos, profilaxia e controle de zoonoses.
Praticar clínica médica veterinária em todas as suas modalidades; Realizar exames clínicos, dar diagnósticos e
coletar material para exames laboratoriais; Prescrever e efetuar tratamento dos animais e promover a profilaxia;
Orientar os técnicos laboratoriais quanto a procedimentos de coleta e de análises: anatomopatológica,
histopatológica, hematológica, imunológica etc; Planejar, orientar e supervisionar a manutenção de linhagens,
promovendo o melhoramento das espécies animais; Desenvolver e executar programas de reprodução, nutrição e
higiene sanitária; Realizar eutanásia e necropsia animal; Participar, conforme a política interna da Instituição, de
projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Participar de programa de
treinamento, quando convocado; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Trabalhar
segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; Executar
tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Art. 5º: Fica alterado para fins de retificação o item 6.4 :
Onde se lê:

REQUISITOS MÍNIMOS

NOTA DE PARTIDA *DESDE
QUE ATENDIDO O
REQUISITO MÍNIMO

NÍVEL MÉDIO

NÍVEL SUPERIOR

PÓS-GRADUAÇÃO LATU
SENSU

MESTRADO STRICTU
SENSU

TEMPO DE SERVIÇO (4
PONTOS PARA CADA ANO)

TOTAL

6.4 – Os requisitos mínimos dos cargos obedecerão às disposições contidas nas
Leis Municipais n.º 4054/2013, Lei 4.260/2014 e 4.106/2013, respectivamente, e terão
a pontuação conforme tabela a seguir:

AGENTE DE COPA E COZINHA

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO DE
BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO
DE
ALIMENTOS.

10

10

25

20

15

20

100

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
- ÁREA URBANA - MASCULINO

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

10

10

25

20

15

20

100

30

NP

NP

NP

50

20

100

30

NP

NP

25

25

20

100

20

NP

10

20

30

20

100

CARGO

AUXILIAR DE
ACOMPANHAMENTO
ESPECIALIZADO

INSTRUTOR DE MODALIDADES
ESPORTIVAS
INSTRUTOR DE XADREZ

CURSO SUPERIOR COMPLETO NA ÁREA DE
EDUCAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO EM ÁREAS DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL (EDUCAÇÃO ESPECIAL,
PSICOPEDAGOGA,
NEUROPSICOPEDAGOGIA,
TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO
OU ESTUDOS ADICIONAIS NA ÁREA DAS
DEFICIÊNCIAS).
ENSINO SUPERIOR COMPLETO DE EDUCAÇÃO
FÍSICA (BACHARELADO E/OU LICENCIATURA)
Nível
Médio
Completo;
Comprovante
de
ranqueamento na FIDE - (Federação Internacional de
Xadrez) ou comprovante de ranqueamento na
Confederação Brasileira de Xadrez - CBX
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FONOAUDIÓLOGO

GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR
FONOAUDIOLOGIA
E
REGISTRO
RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL

MOTORISTA
OPERADOR DE MÁQUINAS
PROFESSOR DA REDE
MUNICIPAL - ÁREA URBANA
(EDUC. INFANTIL - ENSINO
FUNDAMENTAL I)

PROFESSOR DA REDE
MUNICIPAL - ÁREA RURAL
(EDUC. INFANTIL - ENSINO
FUNDAMENTAL I)
PROFESSOR DA REDE
MUNICIPAL - ÁREA RURAL SÉRIES FINAIS (ENSINO
FUNDAMENTAL II)

DE
NO

30

NP

NP

25

25

20

100

ENSINO
FUNDAMENTAL
COMPLETO,
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO CONFORME
OPÇÃO ESCOLHIDA.

E
A

10

10

25

20

15

20

100

ENSINO
FUNDAMENTAL
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO

E

10

10

25

20

15

20

100

20

NP

10*

20

30

20

100

20

NP

10*

20

30

20

100

20

NP

10*

20

30

20

100

COMPLETO,

ENSINO MÉDIO COMPLETO NO CURSO DE
FORMAÇÃO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO
INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL NA MODALIDADE NORMAL
(ANTIGO MAGISTÉRIO) E/OU CURSO COMPLETO
DE PEDAGOGIA
ENSINO MÉDIO COMPLETO NO CURSO DE
FORMAÇÃO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO
INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL NA MODALIDADE NORMAL
(ANTIGO MAGISTÉRIO) E/OU CURSO COMPLETO
DE PEDAGOGIA
DISCIPLINA
ARTE

LICENCIATURA
ARTE

PLENA

EM

Leia-se:

REQUISITOS MÍNIMOS

NOTA DE PARTIDA *DESDE
QUE ATENDIDO O
REQUISITO MÍNIMO

NÍVEL MÉDIO

NÍVEL SUPERIOR

PÓS-GRADUAÇÃO LATU
SENSU

MESTRADO STRICTU
SENSU

TEMPO DE SERVIÇO (4
PONTOS PARA CADA ANO)

TOTAL

6.4 – Os requisitos mínimos dos cargos obedecerão às disposições contidas nas
Leis Municipais n.º 4054/2013, Lei 4.260/2014 e 4.106/2013, respectivamente, e terão
a pontuação conforme tabela a seguir:

AGENTE DE COPA E COZINHA

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO DE
BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO
DE
ALIMENTOS.

10

10

25

20

15

20

100

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
- ÁREA URBANA - MASCULINO

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

10

10

25

20

15

20

100

30

NP

NP

NP

50

20

100

30

NP

NP

25

25

20

100

20

NP

10

20

30

20

100

DE
NO

30

NP

NP

25

25

20

100

10

10

25

20

15

20

100

10

10

25

20

15

20

100

20

NP

10*

20

30

20

100

20

NP

10*

20

30

20

100

20

NP

10*

20

30

20

100

CARGO

AUXILIAR DE
ACOMPANHAMENTO
ESPECIALIZADO

INSTRUTOR DE MODALIDADES
ESPORTIVAS
INSTRUTOR DE XADREZ

CURSO SUPERIOR COMPLETO NA ÁREA DE
EDUCAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO EM ÁREAS DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL (EDUCAÇÃO ESPECIAL,
PSICOPEDAGOGA,
NEUROPSICOPEDAGOGIA,
TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO
OU ESTUDOS ADICIONAIS NA ÁREA DAS
DEFICIÊNCIAS).
ENSINO SUPERIOR COMPLETO DE EDUCAÇÃO
FÍSICA (BACHARELADO E/OU LICENCIATURA)
Nível
Médio
Completo;
Comprovante
de
ranqueamento na FIDE - (Federação Internacional de
Xadrez) ou comprovante de ranqueamento na
Confederação Brasileira de Xadrez - CBX

FONOAUDIÓLOGO

GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR
FONOAUDIOLOGIA
E
REGISTRO
RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL

MOTORISTA

ENSINO
FUNDAMENTAL
COMPLETO,
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO CONFORME
OPÇÃO ESCOLHIDA.

E
A

OPERADOR DE MÁQUINAS

ENSINO
FUNDAMENTAL
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO

E

PROFESSOR DA REDE
MUNICIPAL - ÁREA URBANA
(EDUC. INFANTIL - ENSINO
FUNDAMENTAL I)

PROFESSOR DA REDE
MUNICIPAL - ÁREA RURAL
(EDUC. INFANTIL - ENSINO
FUNDAMENTAL I)
PROFESSOR DA REDE
MUNICIPAL - ÁREA RURAL SÉRIES FINAIS (ENSINO
FUNDAMENTAL II)

COMPLETO,

ENSINO MÉDIO COMPLETO NO CURSO DE
FORMAÇÃO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO
INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL NA MODALIDADE NORMAL
(ANTIGO MAGISTÉRIO) E/OU CURSO COMPLETO
DE PEDAGOGIA
ENSINO MÉDIO COMPLETO NO CURSO DE
FORMAÇÃO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO
INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL NA MODALIDADE NORMAL
(ANTIGO MAGISTÉRIO) E/OU CURSO COMPLETO
DE PEDAGOGIA
DISCIPLINA
ARTE

LICENCIATURA
ARTE

PLENA

EM
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MÉDICO VETERINÁRIO

GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR
MEDICINA VETERINÁRIA E REGISTRO
RESPECTIVO CONSELHO PROFISSIONAL

DE
NO

30

NP

NP

25

25

20

100

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 16 de maio de 2022.

CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL
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