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ANEXO II - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

Ensino Fundamental Completo  
 
CONDUTOR DE VEICULO ESCOLAR: conduzir os veículos pertencentes à Secretaria Municipal de 
Educação de acordo com as disposições contidas no Código Nacional de Trânsito, manter os 
veículos sob sua responsabilidade em condições adequadas de uso e, detectar, registrar e relatar ao 
superior hierárquico todos os eventos mecânicos, elétricos e de funilaria anormais que ocorram com o 
veículo durante o uso. 
 
MERENDEIRA ESCOLAR: sob a coordenação de nutricionista, elaborar cardápio diferenciado e 
balanceado, visando a alimentação saudável e a preparação, conservação, armazenamento e 
distribuição da alimentação escolar; manter a limpeza, a higiene absoluta e a organização da copa e 
cozinha, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório; manter a organização e o 
controle dos insumos utilizados na preparação da merenda e das demais refeições; trabalhar com 
harmonia entre os colegas e demais usuários; servir com presteza e dedicação os alunos da rede 
pública municipal. 
 
AGENTE DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO: limpeza e higienização dos ambientes internos 
das unidades escolares, comunicar a necessidade de pequenos reparos elétricos, hidráulicos, 
sanitários e de alvenaria, execução da limpeza das áreas externas, incluindo horta e jardinagem e; 
vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor 
da unidade escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio 
público. 
 
VIGIA ESCOLAR: exercer vigilância nas Escolas Municipais, realizar ronda de inspeção em 
intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar depredação, roubos, incêndios, 
danificações nos edifícios, jardins e nos materiais sob sua guarda etc.. Controlar a entrada e saída de 
pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância, verificando quando necessário, as 
autorizações. Verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso, estão devidamente fechadas 
quando do encerramento do expediente. 
 

ANEXO II  
 

Ensino Médio e Técnico 
 
AGENTE DE MULTIMEIOS DIDÁTICOS: organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos 
eletrônicos tais como: mimeógrafo, videocassete, televisor, projetor de slides, computador, 
calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros equipamentos eletrônicos e recursos 
didáticos de uso especial, atuando ainda nos laboratórios de informática (proinfo) e salas de ciências. 
 
TÉCNICO OPERACIONAL DE SISTEMAS: fazer o monitoramento dos programas federais e 
estaduais em consonância com o Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE e PAR) e o 
acompanhamento de novas diretrizes que permeiam a Educação Básica, como também 
implementação de projetos, junto aos governos federal e estadual, para o bem da educação 
municipal, recairá sobre esse profissional também o credenciamento e recredenciamento das 
unidades de ensino do município. 
 

TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL: auxiliar e apoiar o professor titular nas 
atividades pedagógicas e recreativas da Educação Infantil; promover e zelar pela higiene, 
alimentação, segurança e saúde das crianças. 
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Técnico de Nível Superior 
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PROFESSORES: Docência; Coordenação Pedagógica; Supervisão Escolar; Orientação Educacional 
e de Direção de Unidade Escolar. 
 
NUTRICIONISTA: elaboração de cardápio diferenciado e balanceados, visando a alimentação 
saudável e a preparação, conservação, armazenamento e distribuição da alimentação escolar; 
manter a limpeza, a higiene absoluta e a organização da copa e cozinha, dos materiais e dos 
equipamentos necessários ao refeitório; manter a organização e o controle dos insumos utilizados na 
preparação da merenda e das demais refeições; trabalhar com harmonia entre os colegas e demais 
usuários; servir com presteza e dedicação os alunos da rede pública municipal. 
 
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO ESCOLAR: realizar funções rotineiras de pequena 
responsabilidade e complexidade, de suporte administrativo burocrático; Redigir atos administrativos 
conforme padrões existentes, tais como: ofícios, memorandos, textos, tabelas, formulários e etc.; 
Registrar, acompanhar a tramitação de documentos e processos, observando o protocolo dos 
mesmos; Colecionar leis, decretos e atos de interesse do órgão onde atua; Classificar, informar e 
conservar processos e documentos; Atender o público interno e externo, prestando informações e 
orientações respectivas; Fazer lançamentos, cálculos financeiros simples, mapas de controle e 
acompanhamentos diversos; Controlar materiais dos estoques, providenciando a reposição nas 
épocas certas; Acompanhar e providenciar as obrigações legais e fiscais agendadas; 
Responsabilizar-se por materiais, máquinas, equipamentos, instrumentos e ferramentas sob sua 
responsabilidade; Exercer outras atividades semelhantes e compatíveis do mesmo grau de 
dificuldade/responsabilidade, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços 
financeiros; dos serviços de manutenção e conservação, controle da infra-estrutura; dos serviços de 
transporte, supervisão do senso escolar; supervisão das fichas individuais do aluno e das atas de 
resultado finais de cada ano letivo. 
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