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

ANE XO I
CATEGORIA FUNCIONAL: A S S I S T E N T E S O C I A L
+++++++++++++++++++
ATRIBUIÇÕES:
===========
Descrição Sintética: Planejar e executar programas ou atividades nocampo do serviço social,
selecionar candidatos a amparo pelos serviçosde assistência.
Descrição Analítica:
-Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do serviço social;
-Preparar programas de trabalho referentes ao serviço social;
-Realizar e interpretar pesquisas sociais;
-Orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação profissional;
-Encaminhar clientes a dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e a recuperação
dos mesmos, assistindo aos familiares;
-Planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e suas famílias;
-Fazer triagem dos casos apresentados para estudo, prestando orientação com vistas à solução
adequada do problema;
-Estudar os antecedentes da família;
-Orientar a seleção sócio-econômica para a concessão de bolsas de estudo e outros auxílios do
Município;
-Selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência à velhice, à infância abandonada,
aos cegos, etc.;
-Fazer levantamentos sócios-econômicos com vistas ao planejamento habitacional nas
comunidades;
-Pesquisar problemas relacionadas com o trabalho;
-Supervisionar e manter registros dos casos investigados;
-Prestar serviços em creches, centros de cuidados diurnos de oportunidades e sociais;
-Prestar assessoramento a entidades assistênciais;
-Participar no desenvolvimento de pesquisas médicos-sociais e interpretar, junto ao médico, a
situação social do doente e de sua família;
-Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do cargo;
-Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
----------------------Escolaridade: Curso superior de Assistente social/Serviço Social.
Idade: 18 anos.
Outras: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo.
Carga Horária: 40 Hs Semanais.
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CATEGORIA FUNCIONAL: F O N O A U D I Ó L O G O
+++++++++++++++++++
Descrição Sintética: Executar serviços, ou programas para prevenção de problemas auditivos, e
realização de avaliação audiométrica e impedânciometria.
Descrição Analítica:
-Realização de avaliação audiométrica e impedanciometria;
-Indicação de adaptação de aparelhos auditivos;
-Criação de programas para prevenção de problemas auditivos;
-Reeducação de falta de voz em crianças e adolescentes;
-Avaliação da linguagem expressiva e compreensiva em crianças e
adolescentes;
-Treinamentos das diferentes disfunções na área de linguagem;
-Diagnosticar padrões de deglutinação;
-Atendimento a retardado de linguagem, deglutinação atípica,
distúrbios da leitura e escrita e distúrbios articulatórios;
-Outras atribuições afins.
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
----------------------Escolaridade: Curso Superior em Fonoaudiologia.
Idade: Maior de 18 Anos.
Outras: Conforme as instruções reguladoras do processo seletivo.
Carga Horária: 20 Hs Semanais.
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CATEGORIA FUNCIONAL: NUTRICIONISTA

ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Planejar e executar serviços ou programas de nutrição e de
alimentação em estabelecimentos do Município.
Descrição Analítica:
– Planejar serviços ou programas de nutrição nos campos hospitalares, de saúde pública,
educação e de outros similares;
– Organizar cardápios e elaborar dietas;
– Controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos a fim de
contribuir para a melhoria proteica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares;
– Planejar e ministrar cursos de educação alimentar;
– Prestar orientação dietética por ocasião da alta hospitalar;
– Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias
do cargo;
– Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
QUALIFICAÇÃO EXIGÍVEL:
Idade: mínima de 18 anos.
Escolaridade: Curso Superior em Nutrição, com habilitação legal para exercício da profissão
e registro no conselho de classe correspondente.
Carga Horária: 40 horas semanais.
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FUNÇÃO: 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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CATEGORIA FUNCIONAL: P S I C Ó L O G O
+++++++++++++++++++
ATRIBUIÇÕES:
===========
Descrição Sintética: Planejar e executar atividades utilizando as técnicas psicológicas aplicadas
ao trabalho e às áreas escolares e clínica psicológica.
Descrição Analítica:
-Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação e avaliação das condições
pessoais do servidor;
-Proceder a análise de funções sob ponto de vista psicológico;
-Proceder o estudo e avaliação dos mecanismos de comportamentos humanos
para
possibilitar a orientação, a seleção e ao treinamento atitudinal no campo profissional e o
diagnóstico e terapia clínicos;
-Fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento clínico;
-Fazer exames de seleção em crianças, para fins de ingresso em instituições assistenciais, bem
como para contemplação com bolsas de estudos;
-Prestar atendimento breve a pacientes em crise e a seus familiares, bem como a alcoólicos
e toxicômanos;
-Atender crianças excepcionais, com problemas de deficiência mental e sensorial, ou portadoras
de desajustes familiares ou escolares, encaminhando-as para escolas ou classes especiais;
-Formular hipóteses de trabalho para orientar as explorações psicológicas, médicas e
educacionais;
-Realizar pesquisas psicopedagógicas, confeccionando e selecionando o material psicopedagógica
e psicológico necessário ao estudo dos casos;
-Realizar perícias e elaborar pareceres;
-Prestar atendimento a gestantes, às mães de crianças até a idade escolar e a grupos de
adolescentes em instituições comunitárias do município;
-Manter atualizado o prontuário de cada caso estudado;
-Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo;
-Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
----------------------Escolaridade: Curso Superior em Psicologia.
Idade: 18 anos.
Outras: Conforme as instruções reguladoras do processo seletivo.
Carga Horária: 20 h Semanais.
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FUNÇÃO: SUPERVISOR ESCOLAR
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética:
- Executar atividades específicas de Supervisão Educacional no âmbito da Rede Municipal de
Ensino;
b) Descrição Analítica:
- Assessorar na construção das políticas municipais de educação e no planejamento do Projeto
Pedagógico da Educação Municipal. Fomentar e criar mecanismos dentro da unidade escolar com o
objetivo de alcançar as metas do IDEB, PME e PAR, propondo medidas visando:
1. Contribuir para o acesso e permanência do aluno na Unidade Educativa, intervindo com sua especificidade
de mediador da ação docente no currículo, mobilizando os professores para a qualificação do processo
ensino-aprendizagem, através da composição, caracterização e acompanhamento das turmas, do horário
escolar, listas de materiais e de outras questões curriculares;
2. Participar da articulação, elaboração e reelaboração de dados da comunidade escolar como suporte
necessário ao dinamismo do projeto político pedagógico, Plano Municipal e ações do PAR;
3. Participar junto à comunidade na criação, organização e funcionamento das instâncias colegiadas, tais
como: Conselho Escolar Municipal, Grêmio Estudantil e outros, incentivando a participação e
democratização das decisões e das relações da unidade escolar;
4. Participar junto com a comunidade escolar no processo de elaboração, atualização do Regimento Escolar,
grade curricular e utilização como instrumento de suporte pedagógico;
5. Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de projetos, planos, programas e outros,
objetivando o atendimento e acompanhamento do professor no que se refere ao processo ensinoaprendizagem, bem como ao encaminhamento dos Professores e outros profissionais quando a situação o
exigir;
6. Participar de cursos, seminários, encontros e outros, buscando a fundamentação da atualização e
redimensionamento da ação específica do Supervisor e unidade escolar;
7. Coordenar o processo de articulação de discussões e de aplicabilidade do currículo junto à comunidade
escolar, sendo mediador da ação docente, considerando a realidade do aluno como foco permanente de
reflexão do cotidiano educativo;
8. Elaborar anualmente relatório síntese das ações realizadas na Unidade Educativa, enviando à Secretaria
Municipal de Educação;
9. Participar, junto com os professores da sistematização de informações sobre o aluno, e em conjunto
discutir os possíveis encaminhamentos;
10. Coordenar a análise quantitativa do rendimento escolar, junto com professor e demais especialistas,
visando reduzir os índices de evasão e repetência, qualificando o processo ensino-aprendizagem, objetivando
o alcance da meta do IDEB;
11. Visar o redimensionamento da ação pedagógica, coordenando junto aos demais especialistas e
professores o processo de identificação e análise das causas, propondo soluções para as dificuldades ensinoaprendizagem;
12. Subsidiar o professor no planejamento das ações pedagógicas, para o alcance da articulação vertical e
horizontal dos conteúdos, metodologia e avaliação, redimensionando, quando necessário, o processo ensinoaprendizagem;
13. Realizar e/ou promover pesquisas e estudos emitindo pareceres e informações técnicas na área de
supervisão escolar;
14. Acompanhar e avaliar o aluno estagiário em supervisão escolar, junto à instituição formadora;
15. Desenvolver o trabalho de supervisão escolar, considerando a ética profissional;
16. Realizar outras atividades correlatas com a função.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
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a) Instrução: Curso Superior em Pedagogia ou Curso de Pós-Graduação, ambos com
habilitação em Supervisão Escolar, reconhecido pelo MEC.
b) Idade mínima: 18 (dezoito) anos;
c) Outras: conforme instruções reguladoras do processo seletivo.
d) Carga Horária: 20 h Semanais.

CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE ATIVIDADES SOCIAIS
+++++++++++++++++++
Descrição Sintética: Executar, sob supervisão imediata trabalhos auxiliares relacionados com a
Assistência Social.
Descrição Analítica:
-Recepcionar clientes, preencher fichas de identificação dando seu devido encaminhamento;
-Efetuar visitas domiciliares para retificar a situação sócio econômica do cliente;
-Efetuar atendimento direto a crianças e adolescentes em creches e albergues;
-Auxiliar na higiene pessoal de crianças, crianças excepcionais e adolescentes com problemas
físicos ou mentais junto à Órgãos de Assistência no Município;
-Desempenhar com zelo a função, principalmente quando houver trato com crianças ou idosos,
dando atenção, carinho e educação básica de comportamento;
-Auxiliar na alimentação de crianças, idosos ou adolescentes, ensinando-lhes o devido
comportamento;
-Auxiliar na arrumação e limpeza do local de trabalho afim de manter perfeita higiene;
-Cuidar das atividades recreativas do grupo;
-Executar outras atividades afins.
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Idade: 18 anos.
Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo.
Carga Horária: 40 Hs Semanais
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CATEGORIA FUNCIONAL: A U X I L I A R DE S E R V I Ç O S G E R A I S
+++++++++++++++++++
ATRIBUIÇÕES:
===========
Descrição Sintética: Realizar trabalhos braçais em geral.
Descrição Analítica:
-Carregar e descarregar veículos em geral;
-Transportar, arrumar e elevar mercadorias, materiais de construção e outros;
-Fazer mudanças;
-Proceder a abertura de valas;
-Efetuar serviços de capina em geral;
-Varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos das vias públicas e próprios municipais;
-Zelar pela conservação e limpeza dos sanitários;
-Auxiliar em tarefas de construção civil, calçamento e pavimentação em geral;
-Auxiliar no recebimento, entrega, pessagem e contagem de materiais;
-Auxiliar no serviço de abastecimento de veículos;
-Cavar sepulturas e auxiliar ao sepultamento;
-Manejar instrumentos agrícolas;
-Executar serviço de lavoura(plantio, colheita, preparo de terreno, adubação e pulverizações, etc.);
-Aplicar inseticidas e fungicidas;
-Cuidar de currais, terrenos baldios e praças;
-Alimentar animais sob supervisão;
-Proceder a lavagem de máquinas e veículos de qualquer natureza, bem
como a limpeza de peças e oficinas;
-Coletar lixo de habitações e outros estabelecimentos;
-Executar serviços de incineração ou aproveitamento do lixo coletado;
-Varrer, lavar vias, passeios e logradouros públicos;
-Preparar argamassas;
-Proceder a limpeza de esgotos sanitários, caixas, poços e tanques;
-Executar tarefas afins.
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
Escolaridade: 3a. série do 1o. Grau.
Idade: 18 anos.
Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo.
Carga Horária: 40 Hs Semanais
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CATEGORIA FUNCIONAL: C O Z I N H E I R O
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Preparar e cozinhar alimentos e responsabilizar-se pela cozinha.
Descrição Analítica:
- Responsabilizar-se pelos trabalhos da cozinha;
- Preparar dietas e refeições de acordo com cardápios;
- Preparar refeições ligeiras, mingaus, café, chá e outras;
- Encarregar-se de todos os tipos de cozimentos em larga escala, tais como: Vegetais, cereais,
legumes, carnes de variadas espécies;
- Preparar sobremesas e sucos dietéticos;
- Eventualmente fazer pães, biscoitos, sorvetes e artigos de pastelaria em geral;
- Encarregar-se da guarda e conservação dos alimentos;
- Fazer o pedido de suprimentos de material necessário a cozinha ou à preparação dos alimentos;
- Operar diversos tipos de fogões, aparelhos e demais equipamentos de cozinha;
- Distribuir, fiscalizar e orientar os trabalhos dos auxiliares;
- Supervisionar os serviços de limpeza, zelando pela conservação e higiene dos equipamentos e
instrumentos de cozinha;
- Executar tarefas afins.
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
Escolaridade: 3a. Série do 1o. Grau.
Idade: 18 anos.
Outras: Conforme as instruções reguladoras do processo seletivo.
Carga Horária: 40 Hs Semanais
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CATEGORIA FUNCIONAL: M O T O R I S T A V E Í C U L O P E S A D O
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral.
Descrição Analítica:
- Conduzir veículos automotores destinado ao transporte de mais de oito (8) passageiros e cargas
acima de 3.500 kg;
- Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando
qualquer defeito porventura existentes;
- Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento;
- Fazer reparos de emergência;
- Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue, inclusive efetuando a lavagem do veículo;
- Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada no
local determinado;
- Promover o abastecimento de combustível, água e óleo;
- Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores
de direção;
- Providenciar a lubrificação quando indicada;
- Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus;
- Eventualmente, operar rádio transceptor;
- Estar sempre a disposição;
- Executar tarefas afins.
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo – Habilitação específica (Carta C ou D)
Idade: 18 anos.
Outras: Conforme as instruções reguladoras do processo seletivo._
Carga Horária: 40 Hs Semanais.
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CATEGORIA FUNCIONAL: S E C R E T A R I O D E E S C O L A
+++++++++++++++++++
ATRIBUIÇÕES:
===========
Descrição Sintética: Exercer atividades burocráticas.
------------------Descrição Analítica:
-Registrar o ponto;
-Expedir ofícios, arquivar e efetuar o controle;
-Participar da organização e execução das atividades e festividades da
escola de maneira contributiva;
-Manter atualizado toda a documentação e fichários da escola;
-Zelar pela documentação, mantendo o arquivamento de documentos;
-transmitir, comunicar e entregar correspondências de escola;
-Executar outras tarefas afins.
QUALIFICAÇÕES EXIGÍVEIS:
Escolaridade: Ensino Médio completo.
Idade: 18 anos.
Outras: conforme instruções reguladoras do processo seletivo.
Carga Horária: 40 Hs Semanais.
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CATEGORIA FUNCIONAL: PROFESSOR ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO
+++++++++++++++++++
ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética:
· orientar a aprendizagem do aluno;
· participar no processo de planejamento das atividades da escola;
· organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem;
· contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino.
Descrição Analítica:
· ministrar aulas teóricas, práticas e supervisionar o estágio, executando os programas das
disciplinas, de conformidade com as diretrizes traçadas;
· elaborar planos de aula e aplicar avaliações e ter sempre completo e correto seu caderno
de chamada;
· manter contato com os pais dos alunos, a fim de interessá-los nos problemas de
Educação e da vida escolar;
· atender à convocação para reuniões com autoridades de ensino;
· participar de atividades extraclasse;
· manter registro das atividades de classe e delas prestar contas, quando for solicitado;
· manter-se atualizado no conhecimento da legislação de ensino, especificamente do
ensino médio;
· participar de treinamentos e cursos, quando solicitado;
· usar material didático atual e adequado ao ensino citado;
· sugerir medidas que visem a melhoria do sistema de ensino;
· colaborar na programação de solenidades cívicas e outros de interesse coletivo da
comunidade onde atua;
· coordenar e supervisionar, quando necessário tarefas inerentes a sua atividade.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
· Instrução: Nível Superior em curso de licenciatura plena na área /disciplina de
atuação, reconhecido pelo MEC.
· Idade mínima: 18 (dezoito) anos;
· Outras: conforme instruções reguladoras do processo seletivo.
Carga Horária: 20 h Semanais.

