PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
R: Bento Gonçalves, nº 335 – Bairro: Centro – CEP: 97650-000
Fone: (55) 3432-1100 - Fax: (55) 3433-2323

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES:
ORIENTADOR EDUCACIONAL
Descrição Sintética: Executar atividades específicas de orientação educacional no
âmbito da Rede Municipal de Ensino.
Descrição Analítica: ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL:
Elaborar o Plano de Ação do Serviço de Orientação Educacional, de acordo com o Projeto
Pedagógico e Plano Global da Rede Escolar; Assistir as turmas realizando entrevistas e
aconselhamentos, encaminhando, quando necessário, a outros profissionais; Orientar o
professor na identificação de comportamentos divergentes dos alunos, levantando e
selecionando em conjunto, alternativas de solução a serem adotadas; Promover
sondagem de aptidões e oportunizar informação profissional; Participar da composição,
caracterização e acompanhamento das turmas e grupos de alunos; Integrar o processo
de controle das unidades escolares, atendendo direta ou indiretamente às escolas;
Sistematizar as informações coletadas necessárias ao conhecimento global do educando;
Executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Carga Horária: 20 h Semanais.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Instrução: Certificado de Graduação em Pedagogia com habilitação específica
em Orientação Educacional ou em nível de Pós-graduação ou documento original
fornecido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC de Conclusão de Curso;
b) Idade mínima: 18 (dezoito) anos;
c) Outras: conforme instruções reguladoras do processo seletivo.
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ATRIBUIÇÕES:
PROFESSOR ÁREA I
Descrição sintética: Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de
planejamento das atividades da escola; organizar as operações inerentes ao processo de
ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino;
Descrição analítica: Planejar e executar o trabalho docente, levantar e interpretar dados
relativos à realidade de sua classe e estabelecer mecanismos de avaliação; constatar
necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos
de atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional
organizando registro de observação do aluno, participar de atividades extraclasse;
coordenar Área de estudo; integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas
afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Carga Horária: 20 h Semanais.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Instrução: Certificado de Graduação de Licenciatura Plena Séries Iniciais e/ou
Educação Infantil e/ou Pedagogia com habilitação em Educação Séries Iniciais e/ou
Educação Infantil ou Normal Superior, sendo admitida como formação mínima a obtida
através do Ensino Médio na Modalidade Normal Magistério ou documento original
fornecido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC de Conclusão de Curso.
b) Idade mínima: 18 (dezoito) anos;
c) Outras: conforme instruções reguladoras do processo seletivo.

