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CUIDADOR PcD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)

As atribuições do cuidador envolvem toda a rotina e atividades que o assistido necessita para o desenvolvimento
social e educacional, incluindo a locomoção, auxílio nas atividades pedagógicas e de aprendizado, caso o aluno
não tenha autonomia motora ou intelectual para ler e escrever, além de toda a rotina de higiene e alimentação.

MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR

O monitor do transporte escolar é um profissional responsável por garantir a integridade física e moral de crianças
e adolescentes no trajeto de ida e volta até a escola, controlar a organização das crianças e adolescentes dentro
do ônibus, anotar os locais de recebimento e entrega dos alunos. Quando o onibus estiver parado na escola, o
monitor pode exercer a função de inspetor de alunos.

PORTEIRO

O porteiro é o responsável pela fiscalização e guarda o patrimônio, além de controlar a entrada e saída de pessoas
e veículos nas dependências, bem como orientar as pessoas sobre seus destinos e fazer pequenos reparos.

EDUCADOR FÍSICO

O educador físico que propõe o contato dos alunos com exercícios variados e diferentes esportes! Assim, esses
profissionais incentivam o amadurecimento das capacidades motoras desde a infância, por meio de diversas
modalidades esportivas. Com base nos conhecimentos técnicos desse profissional, é possível desenvolver um
plano de aulas adequado para cada faixa etária, respeitando os processos individuais de cada aluno. Sua área
de atuação: Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e EJA.

INSPETOR ESCOLAR

Os Inspetores de alunos cuidam da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola e durante
o transporte escolar. Inspecionam o comportamento dos alunos no ambiente escolar e durante o transporte
escolar. Orientam alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários, ouvem
reclamações e analisam fatos. Prestam apoio às atividades acadêmicas, controlam as atividades livres dos alunos,
orientando entrada e saída de alunos, fiscalizando espaços de recreação, definindo limites nas atividades livres e
organizam o ambiente escolar.
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MONITOR
SOCIAL
(LINGUAGEM)

MONITOR
SOCIAL
(MATEMÁTICA)

REFORÇO

REFORÇO

ATRIBUIÇÕES

ESCOLAR

ESCOLAR

Atua como auxiliar do professor, no turno contrário da escola com reforço escolar. O objetivo da monitoria é
promover a aprendizagem da língua portuguesa contribuindo para o processo de alfabetização e aquisição das
habilidades propostas pela BNCC. Conscientes do impacto cultural, político e social que a língua portuguesa
carrega, os monitores devem colocar em prática suas habilidades pedagógicas na organização e planejamento
de grupos de estudos inclusivos.
Atua como auxiliar do professor, no turno contrário da escola com reforço escolar. Nas aulas de reforço, além das
atividades propostas pelo professor, o monitor realiza atividades diferenciadas de modo a aprimorar seu
conhecimento. A monitoria é uma alternativa para contribuir com a aprendizagem dos alunos que apresentam
baixo rendimento, oportunizando situações que facilitem a reavaliação dos conceitos e práticas na aprendizagem
da Matemática.

MONITOR SOCIAL
OFICINA DE ESPANHOL

O objetivo principal dessa monitoria de ensino é de fornecer um momento de reflexão em língua espanhola, a fim
de que se realizem atividades em língua espanhola. Ademais, outras práticas de linguagem podem ser feitas para
melhorar as em quatro competências da língua, a saber: compreensão oral e escrita; expressão oral e escrita. A
gramática e uso da língua serão trabalhados a partir das práticas de linguagem.

MONITOR SOCIAL
OFICINA DE INGLÊS

Ministra e prepara o material didático das aulas de Inglês conforme orientação e conteúdo previamente distribuído.
Tem como objetivos a produção de materiais pedagógicos que facilitem a assimilação dos conteúdos trabalhados
com os alunos, a realização de atividades práticas envolvendo os alunos na vivência dos conteúdos de modo que
se sintam mais desinibidos para falar o idioma dentro e fora da sala de aula.

MONITOR SOCIAL
OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Um monitor de Educação Ambiental tem como função refletir com os estudantes sobre temas como cultura
regional e patrimônio histórico, ecologia básica e biomas brasileiros, legislação ambiental, conceitos básicos de
turismo, sustentabilidade e controle de poluição, acessibilidade no ambiente construído, meio ambiente e
cidadania, tratamento de resíduos, bem como o desenvolvimento de projetos ligados a educação ambiental junto
ao estudante.
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MONITOR SOCIAL
OFICINA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS – EJA
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ANOS
INICIAIS
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ANOS
FINAIS – (6º AO 9º) - GEOGRAFIA
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ANOS
FINAIS – (6º AO 9º) - ARTES
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ANOS
FINAIS – (6º AO 9º) – ENSINO RELIGIOSO
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ANOS
FINAIS – (6º AO 9º) – NIVELAMENTO
MATEMÁTICA
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ANOS
FINAIS – (6º AO 9º) – NIVELAMENTO
PORTUGUES

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ANOS
FINAIS
–
(6º
AO
9º)
–
EDUCAÇÃO
SOCIOEMOCIONAL

ATRIBUIÇÕES
Tem como objetivo ensiná-los a se organizarem financeiramente, o monitor social financeiro auxilia no
desenvolvimento de comportamentos que podem fazer a diferença no futuro, como autocontrole emocional,
disciplina, organização e planejamento, gestão e inteligência financeira.
Planejar as aulas, definindo metodologias de ensino, criando atividades de acordo com o conteúdo e objetivos,
pesquisando, analisando e selecionando materiais didáticos. Ministrar aulas, relacionando os conteúdos às
diversidades pessoais e regionais dos alunos. Participar do processo de planejamento das atividades da
instituição educativa. Elaborar plano de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional, as diretrizes
educacionais e o Projeto Político Pedagógica da escola. Executar o trabalho docente em consonância com o
plano curricular da instituição educativa a qual pertence. Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino.
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Avaliar o desempenho
dos alunos, acompanhando o trabalho diário, aplicando instrumentos diversos de avaliação, refletindo sobre
aspectos qualitativos e quantitativos, participando de reuniões de conselho de classe, cumprindo com o regimento
escolar (PPP e a legislação Federal e Estadual em vigor), nos prazos estabelecidos. Estabelecer formas
alternativas de recuperação para os que apresentarem menor rendimento. Atualizar-se em sua área de
conhecimento. Cooperar com os serviços de administração e orientação escolar. Zelar pela aprendizagem do
aluno. Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino. Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas,
culturais, esportivas e conselhos de classe. Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua(s)
classe(s). Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão superior competente. Constatar necessidades e
encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento. Participar da elaboração do Projeto Político
Pedagógico, sugerindo objetivos gerais e específicos, propostas pedagógicas, definindo metodologias,
estratégias de ensino, temas transversais, interdisciplinares, entre outros, de modo a cumprir com a legislação
vigente, definindo um projeto atrativo e aplicável a unidade de ensino. Zelar pela disciplina e pelo material docente.
Reservar sua hora atividade para estudos, planejamento, avaliação, reunião com especialistas e atendimento aos
pais/responsáveis pelos seus alunos. Cumprir os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Manter
atualizado registros burocráticos pedagógicos, preenchendo em formulários específicos dados acerca dos
conteúdos e atividades ministradas, ocorrências diversas, frequência do aluno, resultado do processo de ensinoaprendizagem, conceitos, notas, informações prestadas aos pais, entre outros, conforme normas e padrões
estabelecidos. Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.
www.montehorebe.pb.gov.br

Página 28 de 28

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2022

ANEXO XII - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS (CONTINUAÇÃO)

CARGO

ATRIBUIÇÕES

FONOAUDIÓLOGO

O fonoaudiólogo é um profissional de nível superior que atua na prevenção, diagnóstico e tratamento de
problemas de desenvolvimento de linguagem, audição, fala, fluência, articulação, deglutição, mastigação e
respiração. Entre as suas tantas atividades diárias, as mais comuns são: Avaliação fonoaudiológica, Diagnóstico
de fonoaudiologia,Terapias de habilitação e reabilitação, Orientação de pacientes, clientes, familiares e
cuidadores, Monitoria de desempenho do paciente ou cliente, Aperfeiçoamento da comunicação humana,
Desenvolvimento de ações de saúde coletiva.

TERAPEUTA OCUPACIONAL

A principal função do terapeuta ocupacional é prestar assistência qualificada a pessoas que precisam de ajuda
em suas atividades motoras, sensoriais e cognitivas básicas. As atividades podem ser as mais diversas possíveis:
higiene pessoal, lazer, desenvolvimento artístico, produtividade, esportes e atividades de integração social. O
terapeuta ocupacional conhece profundamente as ocupações humanas em todas as formas e busca caminhos
para fazer com que seus pacientes alcancem os objetivos.
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