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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES 
 
- Motorista: 
Dirigir veículos oficiais, transportando materiais, equipamentos e pessoas; zelar pelo abastecimento, 
conservação e limpeza do veículo, executando serviços de manutenção, lubrificação, lavagem e pequenos 
reparos, no veículo sob sua responsabilidade; comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou 
avarias com o veículo sob sua responsabilidade; proceder o controle contínuo de consumo de combustível, 
lubrificantes, pneus e manutenção em geral; proceder o mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo 
de carga, seu destino, quilometragem, horários de saídas e chegada; auxiliar na carga e descarga do material 
ou equipamentos; tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de 
habilitação profissional e do veículo; atender as necessidades de deslocamento a serviço, registrando 
ocorrências; auxiliar portadores de necessidades especiais; executar outras tarefas afins. 
 
- Operador de Máquinas/Equipamentos: 
Zelar pelo abastecimento, conservação e limpeza da máquina ou equipamento, executando serviços de 
pequenos reparos, manutenção, lubrificação e lavagem, na máquina ou equipamento sob sua 
responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificação, pneus e 
manutenção em geral; proceder ao mapeamento dos serviços executados, identificação do usuário, tipo de 
carga, seu destino, quilometragem, horários de saída e chegada; auxiliar na carga e descarga do material ou 
equipamento; manter atualizada a documentação de habilitação profissional e do veículo; atender as 
necessidades de deslocamento a serviço segundo determinações dos usuários registrando ocorrências; 
operar máquinas, equipamentos e implementos, tais como: motoniveladora, trator de pneus, trator de 
esteiras, rolo compactador, pá-carregadeira, retroescavadeira e escavadeira hidráulica, perfuratriz e outros 
destinados a terraplanagem, construção e conservação de estradas e serviços a serem prestados; comunicar 
ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a máquina, equipamento sob sua 
responsabilidade; identificar defeitos mecânicos e orientar os reparos necessários; executar trabalhos de 
rotina e vistoria, relacionados à montagem, reparo e ajustagem de motores, movidos à gasolina, óleo diesel 
ou outros conjuntos mecânicos de máquinas e equipamentos rodoviários; trocar óleo, executar pequenos 
serviços relacionados a retirada de vazamentos de óleo, troca e recuperação de peças danificadas; troca da 
chave, relês, instalações de faróis, limpeza dos filtros, com rigorosa guarda e manutenção do equipamento 
sob sua responsabilidade. 
 
- Professor: 
- Possuir formação de educador, conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidade especificas;  
- Testemunhar idoneidade moral e social, demonstrando maturidade no trabalho com os alunos; 
- Seguir as diretrizes educacionais do estabelecimento e do Secretaria Municipal da Educação, 
comprometendo-se não apenas a aceitá-las, mas também a integrar sua ação na consecução dos fins e 
objetivos;  
- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados;  
- Manter com colegas, o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficiência da obras 
educativa;  
- Cooperar com os serviços de orientação educacional e supervisão escola, no que lhe competir;  
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- Colaborar e comparecer pontualmente as aulas, festividades, reuniões pedagógicas, conselhos de classe, 
atividades extra-classe, treinamento, palestras e outras promoções, desde que convocado pela Direção da 
escola ou pela secretaria Municipal da Educação.  
- Cumprir e fazer cumprir fielmente os horários e calendário escolar; 
- Zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com urbanidade;  
- Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente a execução da programação, 
frequência e aproveitamento dos alunos;  
- Dar condições para a manutenção da saúde física e psíquica dos alunos;  
- Zelar pela conservação, limpeza e o bom nome da escola, bem como a conservação dos bens materiais;  
- Advertir, repreender e encaminhar ao Serviço competente, casos de indisciplina ocorridos;  
- Executar as normas estabelecidas no Regimento Escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e 
na legislação federal, estadual e municipal pertinente. 
- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o Projeto Pedagógico da 
Unidade Escolar; 
- Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam 
à aprendizagem;  
- Elaborar programas de curso de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes 
metodológicas da escola e com a legislação pertinente;  
- Promover experiências de ensino-aprendizagem diversificadas para atender diferenças individuais;  
- Promover recuperação preventiva e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, 
conforme exigências dos diagnósticos de avaliações;  
- Participar e/ou organizar reuniões com os pais e seus alunos;  
- Acompanhar o desenvolvimento dos alunos e comunicar as ocorrências a Direção ou ao Serviço de 
Orientação educacional;  
- Desempenho de outras tarefas relativas à docência, incumbidas pela Secretaria Municipal da Educação.  


