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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

ESTADO DO PARANÁ 

 
 
 

A N E X O  I  D O  E D I T A L  D E  A B E R T U R A  –  D O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  

 

Emprego 401: PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Requisitos mínimos: Formação em nível superior, em curso de graduação de pedagogia; ou conclusão do curso normal 
superior; ou formação em nível médio, na modalidade Normal, acrescida de uma licenciatura plena em área específica. (Lei 
Municipal n°. 10.375/2010). 

Atividades relacionadas ao emprego: Exercer a docência na Rede Municipal de Ensino, transmitindo as conteúdos 
pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania; Exercer atividades técnico-
pedagógicas que dão suporte direto às atividades de ensino; Planejar, coordenar, avaliar e reformular o processo 
ensino/aprendizagem e propor estratégias metodológica compatíveis com os programas a serem operacionalizados; 
Desenvolver o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a compreensão de co-participação e co-
responsabilidade de cidadão perante sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação social; 
Administrar, planejar, organizar e coordenar a execução de propostas administrativo-pedagógicas, possibilitando o 
desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes; Planejar e ministrar aulas nos dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; Avaliar o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar; Informar aos pais e responsáveis sobre a 
frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica; Participar de atividades 
cívicas, sociais, culturais e esportivas; Participar de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; Participar do 
planejamento geral da escola; Contribuir para o melhoramento da qualidade do ensino; Participar da escolha do livro didático; 
Participar de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos e outros eventos da área 
educacional e correlatos; Acompanhar e orientar estagiários; Zelar pela integridade física e moral do aluno; Participar da 
elaboração e avaliação de propostas curriculares; Participar da elaboração de projetos pedagógicos, especialmente da 
elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; Participar de reuniões interdisciplinares; Confeccionar 
material didático; Realizar atividades extraclasse em bibliotecas, museus, laboratórios e outros locais similares; Avaliar e 
participar do encaminhamento dos alunos com deficiências para os setores específicos de atendimento; Selecionar, 
apresentar e revisar conteúdos; Participar do processo de inclusão do aluno com deficiência no ensino regular; Incentivar os 
alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e similares; Realizar atividades de articulação da 
escola com a família do aluno e a comunidade; Orientar e incentivar o aluno para a pesquisa; Participar do conselho de 
classe; Preparar o aluno para o exercício da cidadania; Incentiva o gosto pela leitura; Desenvolver a auto-estima do aluno; 
Participar da elaboração e aplicação do regimento da escola; Orientar o aluno quanto a conservação da escola e dos seus 
materiais e equipamentos; Contribui para a aplicação da política pedagógica do Município e para o cumprimento da legislação 
de ensino; Propor a aquisição de equipamentos que venham favorecer as atividades de ensino/aprendizagem; Planejar e 
realizar atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento; Analisar dados referente à recuperação, aprovação, 
reprovação e evasão escolar; Participar de estudos e pesquisas em sua área de atuação; Manter atualizados os registros de 
aula, frequência e aproveitamento escolar do aluno; Zelar pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; Zelar pela 
manutenção e conservação do patrimônio escolar; Apresentar propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino; 
Participar da gestão democrática da unidade escolar; Buscar o aprimoramento constante através de leituras, estudos, cursos, 
congressos e outros meios que possam aprofundar conhecimentos para o exercício do trabalho; Executar outra atividades 
correlatas. 

 

Emprego 402: PROFESSOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Requisitos mínimos: Formação em nível superior, em curso de graduação de pedagogia; ou conclusão do curso normal 
superior; ou formação em nível médio, na modalidade Normal, acrescida de uma licenciatura plena em área específica.( Lei 
Municipal n°. 10.375/2010). 

Atividades relacionadas ao emprego: Exercer a docência na Rede Municipal de Ensino, transmitindo os conteúdos 

pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania; exercer atividades técnico 
pedagógicas que dão suporte direto às atividades de ensino; Planejar, coordenar, avaliar e reformular o processo 
ensino/aprendizagem e propor estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados; 
Desenvolver o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a compreensão de co-participação e co-
responsabilidade de cidadão perante sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação social; 
administrar, planejar, organizar e coordenar a execução de propostas administrativo-pedagógicas, possibilitando o 
desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes; Planejar e ministrar aulas nos dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; Avaliar o rendimento dos alunos de acordo com o regime escolar; Informar aos pais e responsáveis sobre a 
frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica; Participar de atividades 
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cívicas, sociais, culturais e esportivas; Participar de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; Participar do 
planejamento geral da escola; Contribuir para o melhoramento da qualidade do ensino; Participar da escolha do livro didático; 
Participar de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos e outros eventos da área 
educacional e correlatos; Acompanhar e orientar estagiários; Zelar pela integridade física e moral do aluno; Participar da 
elaboração e avaliação de propostas curriculares; Participar da elaboração de projetos pedagógicos, especialmente da 
elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; Participar de reuniões interdisciplinares; Confeccionar 
material didático; Realizar atividades extra classe em bibliotecas, museus, laboratórios e outros similares; Avaliar e participar 
do encaminhamento dos alunos com deficiências para setores específicos de atendimento; Selecionar, apresentar e revisar 
conteúdos; Participar do processo de inclusão do aluno com deficiência no ensino regular; Incentivar os alunos a participarem 
de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e similares: Realizar atividades de articulação da escola com a família do 
aluno e a comunidade; Orientar e incentivar o aluno para a pesquisa; Participar do conselho de classe; Preparar o aluno para 
o exercício da cidadania; Incentivar o gosto pela leitura; Desenvolver a auto-estima do aluno; Participar da elaboração e 
aplicação do regimento da escola; Orientar o aluno quanto a conservação da escola e dos materiais e equipamentos;  
Contribuir para a aplicação da política pedagógica do Município e para o cumprimento da legislação de ensino; Propor a 
aquisição de equipamentos que venham favorecer as atividades de ensino/aprendizagem; Planejar e realizar atividades de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; Analisar dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão 
escolar; Participar de estudos e pesquisas em sua área de atuação; Manter atualizados os registros de aula, frequência e 
aproveitamento escolar do aluno; Zelar pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; Zelar pela manutenção e 
conservação do patrimônio escolar; Apresentar propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino; Participar da gestão 
democrática da unidade escolar; Buscar o aprimoramento constante através de leituras, estudos, cursos, congressos e outros 
meios que possam aprofundar conhecimentos para o exercício do trabalho; Executar outras atividades correlatas. 

 


