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EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 029/2017 

 
PROC. ADM. Nº 146/2017 

CONVITE Nº 021/2017 

PARTES      
Distratante: MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA 
Distratada: MALHARIA E CONFECÇÕES SORAYA 

LTDA-ME 

OBJETO 
As partes acima qualificadas, de comum acordo e 

na melhor forma de direito resolvem firmar o presente Termo de Rescisão 
ao Contrato Administrativo nº 029/2017, firmado em 29 de Junho de 2017, 
assim, o saldo remanescente na presente data importa no valor de R$ 
36.750,00 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta reais), o qual será 
rescindido através do presente termo. 

 
A Distratada declara haver recebido do Distratante 

a importância de R$ 36.750,00 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta 
reais), pelos fornecimentos realizados a partir da vigência do Contrato 
Administrativo nº 029/2017, até a data do presente termo. 

 
As partes dão uma a outra, plena, geral e 

irrevogável quitação, para não mais reclamarem no presente ou no futuro, 
renunciando ao direito de arrependimento, obrigando-se a fielmente 
cumprirem todas as cláusulas do presente Termo de Rescisão Contratual, 
fazendo deste instrumento sempre fiel e valioso, em qualquer tempo e 
lugar. 

 
Para dirimir as questões decorrentes da execução 

deste Termo de Rescisão, fica eleito o Foro da Comarca de Ponta Porã, 
Estado de MATO GROSSO DO SUL, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegio ou especial que possa ser. 

 
 

ASSINANTES  
Distratante:     Alexandrino Arévalo Garcia 
Distratada:       Olga Bet Lorenz 
 
 
Aral Moreira - MS, 22 de Setembro de 2017. 
  

 

 

LEI Nº 821 – 05 DE OUTUBRO DE 2017 

 

ALTERA A LEI 695/2009 QUE INSTITUI O PLANO DE CARREIRA E 

REMUNERAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

DO MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA – MATO GROSSO DO SUL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito de Aral Moreira, Estado de 

Mato Grosso do Sul, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, APROVOU e 

EU SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º A Lei 695 de 24 de dezembro de 2009 passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

 

 

  

“Art. 5º .......................................................... 

 

XXIII. Efetivo Exercício:  É o efetivo desempenho das atribuições do 

cargo público ou da função de confiança.(NR) 

 

“Art. 9º .................................................................. 

 

II – Apoio Operacional:  

 

a) Categoria I – Infra-estrutura escolar – exercer 

funções de manutenção, limpeza e vigilância dos prédios escolares: 

Agente de limpeza, Auxiliar de Serviços Diversos, Inspetor de alunos, 

Vigia, Monitor de Transporte Escolar e Técnico em Infra-estrutura 

Escolar.  

 

b) Categoria II – Alimentação Escolar - exercer funções 

ligadas a alimentação escolar: Agente de Merenda, Nutricionista e 

Técnico em Alimentação Escolar.  

 

c) Categoria III – Secretaria Escolar - exercer funções 

de secretaria escolar: Assistente Administrativo, Técnico em 

Secretaria Escolar.  

 

d) Categoria IV – Transporte Escolar - exercer funções 

relacionadas ao transporte escolar de alunos: Condutor de veículo 

Escolar.  

 

e) Categoria V – Apoio ao Docente – exercer funções 

auxiliares ao docente em sala de aula: Monitor de educação Infantil, 

Técnico em multimeios didáticos, Intérprete de LIBRAS, Cuidador de 

alunos com Necessidades Especias.” (NR) 

 

“Art. 10º ............................................................... 

 

Parágrafo Único. Os cargos e suas respectivas denominações e 

carga horária estão estabelecidos no Anexo I. (NR) 

 

Art. 25 - A lotação do candidato aprovado em concurso público de 

provas e títulos, em unidade escolar da Rede Municipal de Ensino, 

será formalizada pela Secretaria Municipal de Educação mediante 

portaria publicada no diário oficial do município. (NR) 

 

Art. 39 Na primeira progressão Horizontal da classe A para classe B 

será aplicado 10% (dez por cento) sobre o vencimento base e nas 

próximas progressões cinco por cento, após completado o interstício 

de 1825 (mil oitocentos e vinte e cinco) dias na classe em que estiver 

situado.(NR) 

 

“Art. 43 ..................................................................... 

 

I – Docente:  

a) Nível I – habilitação, em nível médio na modalidade Normal ou 

Magistério;” (NR) 

 

Art. 50 Na primeira progressão Horizontal da classe A para classe B 

será aplicado 10% (dez por cento) sobre o vencimento base e nas 

próximas progressões cinco por cento, após completado o interstício de 

1825 (mil oitocentos e vinte e cinco) dias na classe em que estiver 

situado.(NR) 
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“Art. 52 ......................................................................... 

Parágrafo único. Os níveis serão distribuídos conforme descritos 

abaixo: (NR) 

 

I – Categorias I, II, III e IV 

a) Nível I –  Ensino Fundamental Incompleto 

b) Nível II – Ensino Fundamental Completo 

c) Nível III- Ensino Médio 

d) Nível IV – Técnico Profissionalizante (PROFUNCIONÁRIO) 

 

II – Categoria III  

a) Nível I –  Ensino Fundamental Completo 

b) Nível II – Ensino Médio 

c) Nível III- Técnico Profissionalizante (PROFUNCIONÁRIO) 

d) Nível IV – Ensino Superior 

 

III – Categoria V –  

a) Nível I – Ensino Médio 

b) Nível II – Normal Médio 

c) Nível III – Ensino Superior na área da educação 

 

“Art. 62................................................................. 

 

§ 1º À carga horária que lhe for atribuída, o docente dedicará no 

mínimo um terço (1/3) em hora atividade. (NR) 

 

“Art. 78  .................................................................... 

 

III - diferenciar os vencimentos ou salários iniciais da carreira dos 

profissionais da educação escolar básica de Apoio Operacional de 

acordo com escolaridade e categoria em que se enquadra, de acordo 

com os seguintes critérios: 

 

a) Categoria I – Vencimento Inicial igual ao salário mínimo vigente; 

b) Categoria II – Vencimento Inicial acrescido de 10% sobre o vencimento 

inicial da Categoria I; 

c) Categoria III – Vencimento Inicial acrescido de 20% sobre o 

vencimento inicial da Categoria I; 

d) Categoria IV – Vencimento Inicial acrescido de 30% sobre o 

vencimento inicial da Categoria I; 

e) Categoria V – Vencimento Inicial acrescido de 25% sobre o vencimento 

inicial da Categoria I; 

 

§ 5º O valor do vencimento de cada nível de habilitação é o constante 

no ANEXOS II e III desta Lei.” (NR) 

 

“Art. 85 ............................................................... 

 

b) em relação aos níveis de habilitação:  

 Nível I, .........................................  

Nível II, .......................................  

Nível III, coeficiente 1,6800; (NR) 

Nível IV, coeficiente 2,3000. (NR) 

 

II - ............................................................ 

 

b) em relação ao nível de habilitação:  

Nível I - coeficiente 1,00; (NR)   

Nível II - coeficiente 1,10; (NR) 

Nível III - coeficiente 1,20; (NR) 

Nível IV - coeficiente 1,30; (NR) 

Nível V – coeficiente 2,95;” (NR) 

 

Art. 86 - Para efeito de determinação do vencimento real 

das categorias funcionais de que trata este Plano de 

Carreira e Remuneração, serão aplicados, sobre o piso 

salarial, conforme anexo II e III. (NR) 

 

“Art. 88 ................................................................... 

 

 I. Gratificação de representação pelo exercício de 

cargo em comissão, atribuída, por ato do Prefeito 

Municipal, ao ocupante de cargo de provimento em 

comissão, pela representação inerente ao exercício de 

direção, coordenador pedagógico, nas Unidades da 

rede Municipal de Ensino de acordo com os seguintes 

critérios: 

  a. Direção 30% (trinta por cento) até 250 alunos;  

   b. Diretor Adjunto 25% (vinte e cinco por cento); 

  c. coordenação 20% (vinte por cento) ;  

d. Em escolas com número de alunos acima de 250, 

adicional de 05% (cinco por cento) a mais, para a 

direção. Não se aplica esse adicional para as Escolas 

em que há diretor adjunto.  

 II. O Trabalhador da Educação lotado nas unidades 

escolares que for designado para ser Secretario de 

Escola receberá gratificação sobre o vencimento base 

de acordo com os seguintes critérios: 

 a. Unidade escolar até 250 alunos – 10% (dez por 

cento);  

b. Unidade escolar acima de 250 alunos, 

20% (vinte por cento).   

 

III ......................................................................... 

 

IV. Gratificação de exercício na educação infantil, a ser 

concedida aos professores de Educação Infantil do quadro 

permanente no valor de 10% do vencimento base do 

cargo.”(NR) 

 

Art. 93 (Revogado) 

 

“Art. 97 – O adicional por qüinqüênio de efetivo exercício no 

serviço público municipal será regido pelo artigo 69 da Lei 

335/1990.”(NR) 

 

“Art. 117 - Para o exercício da função de Coordenador 

Pedagógico, o profissional magistério deverá ser detentor 

de cargo efetivo de curso superior, com habilitação 

específica na área de atuação e experiência docente. (NR)” 

 

“Art. 118 – O Chefe do Poder Executivo estabelecerá, em 

legislação própria, a regulamentação da gestão 

democrática do sistema de ensino, da rede e das escolas, 

fixando regras para a designação, nomeação e exoneração 

do diretor de escola dentre os ocupantes de cargos efetivos 

da carreira docente, podendo, a seu critério, se utilizar da 
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participação da comunidade escolar no processo de 

escolha do seu diretor e diretor-adjunto.”(NR)  

 

“Art. 119 - O profissional de educação designado para o 

cargo de Diretor ou Diretor Adjunto cumprirá carga horária 

de 40 (quarenta horas) semanais. (NR) 

 

§ 1º O Profissional de Educação Básica indicados, para a 

função de Diretor ou Diretor Adjunto, não sofrerão prejuízo 

em seus vencimentos, vantagens e direitos, sendo-lhes, 

assegurado prorrogação de carga horária e os incentivos 

financeiros pelo exercício da função. (NR) 

 

§ 2º É facultado ao profissional do magistério efetivo, 

nomeado para o exercício  da  função de Diretor ou Diretor 

Adjunto, optar pela remuneração do seu cargo efetivo, 

acrescido das vantagens do cargo em comissão, fica 

assegurado o seu retorno ao cargo e local de origem. (NR)” 

“Art. 140 - ................................................................... 

 

Parágrafo Único - O portador de diploma de curso superior 

que não tenha habilitação legal para lecionar, caso venha a 

ser convocado por falta de professor habilitado, será 

admitido na forma da legislação vigente e sua remuneração 

será equivalente a 80% (oitenta por cento) da remuneração 

do professor habilitado correspondente ao nível II, classe A 

e o professor das comunidades indígenas ou escolas da 

Zona Rural com Ensino Médio Completo 85% (oitenta e 

cinco por cento) da remuneração do professor habilitado 

correspondente ao nível I, classe A.(NR)” 

 

“Art. 137 – O Município deverá promover, na organização 

da rede escolar, adequada relação numérica professor-

educando nas etapas da Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, bem como número 

adequado de alunos em sala de aula nos demais anos do 

Ensino Fundamental, prevendo limites menores do que os 

atualmente praticados nacionalmente de alunos por sala de 

aula e por professores, a fim de melhor prover os 

investimentos públicos, elevar a qualidade da educação e 

atender às condições de trabalho dos educadores;” (NR) 

 

“Art. 139 – (Revogado)” 

Art. 2º - Revogam-se os Art.93, 139 da lei 695 de 24 de dezembro de 2009. 

Art. 3º - As remunerações indicadas no Anexo III, Tabelas 02, 03, 04, 05 

entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. 

Art. 4º - Em caráter transitório até 31 de dezembro de 2017 se aplica os 

valores da Tabela 01 do anexo III desta lei a todos os profissionais de 

Apoio Operacional respeitando os limites vigentes do orçamento do 

município, passando a se aplicar a partir de 01 de janeiro de 2018 a divisão 

em categorias conforme art.9º, inciso II desta lei. 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Aral Moreira-MS, 05 de Outubro de 2017. 

     ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 

      Prefeito de Aral Moreira-MS. 

  

 

 

ANEXO I 

CARGO Descrição Habilitação 

Professor da 

Educação Infantil  

 

Professor 

dos Anos Iniciais 

do Ensino 

Fundamental 

 

Professor dos 

Anos Finais do 

Ensino 

Fundamental 

Planejar, ministrar aulas e 

orientar a aprendizagem; 

Participar no processo de 

planejamento das atividades 

da unidade escolar: Contribuir 

para o aprimoramento da 

qualidade de ensino; 

Colaborar com as atividades 

de articulação da unidade 

escolar com as famílias e a 

comunidade; Planejar e 

executar o trabalho docente, 

em consonância com o 

projeto político-pedagógico 

da unidade escolar, 

atendendo o avanço da 

tecnologia educacional e às 

diretrizes de ensino emanado 

do órgão competente; Definir, 

operacionalmente, os 

objetivos do projeto político-

pedagógico, quanto à sua 

sala de aula, estabelecendo 

relações entre as diferentes 

áreas de conhecimento; 

Ministrar aulas nos dias 

letivos e horas de trabalho 

estabelecidas, inclusive com 

a participação integral nos 

períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e 

ao desenvolvimento 

profissional; Levantar e 

interpretar dados relativos à 

realidade de sua classe; 

Estabelecer estratégias de 

recuperação para os alunos 

de menor rendimento; Avaliar 

o desempenho dos alunos de 

acordo com o regimento 

escolar, nos prazos 

estabelecidos; Participar na 

elaboração do projeto 

político-pedagógico da 

unidade escolar; Participar da 

elaboração e seleção do 

material didático utilizado em 

sala de aula; Zelar pela 

aprendizagem dos alunos; 

Constatar necessidades e 

encaminhar os educados aos 

setores específicos de 

atendimento; Atender às 

solicitações da direção da 

Art. 62.  A 

formação de 

docentes para 

atuar na educação 

básica far-se-á em 

nível superior, em 

curso de 

licenciatura plena, 

admitida, como 

formação mínima 

para o exercício do 

magistério na 

educação infantil e 

nos cinco primeiros 

anos do ensino 

fundamental, a 

oferecida em nível 

médio, na 

modalidade 

normal.  (LDB 

9394)     
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unidade escolar referentes à 

sua ação docente; Atualizar-

se em sua área de 

conhecimentos; Cooperar 

com os serviços de direção 

escolar, inspeção e 

coordenação pedagógica; 

Participar de reuniões, 

encontros, seminários, 

cursos, conselhos de classe, 

atividades cívicas e culturais, 

bem como de outros eventos 

da área educacional e 

correlata; Fornecer dados e 

apresentar relatórios de suas 

atividades; Realizar 

levantamentos diversos no 

sentido de subsidiar o 

trabalho docente; Zelar pela 

disciplina e pelo material 

docente; Manter-se 

atualizado sobre legislação 

do ensino; Executar outras 

atividades afins. 

Assistente 

Administrativo / 

Técnico em 

Secretaria Escolar 

Atender ao público, interno e 

externo, prestando 

informações simples, 

recebendo correspondência e 

efetuando encaminhamentos; 

Atender as chamadas 

telefônicas, anotando ou 

enviando recados; Operar 

microcomputador utilizando 

programas básicos e 

aplicativos, para incluir, 

alterar e obter dados e 

informações, bem como 

consultar registros; Redigir ou 

participar da redação de 

correspondências pertinentes 

a unidade em que está 

lotado; Elaborar, sob 

orientação, quadros e tabelas 

estatísticas, fluxogramas, 

organogramas e gráficos em 

geral; Colaborar na 

elaboração de relatórios 

parciais e anuais atendendo 

as exigências ou normas da 

unidade administrativa; 

Digitar serviços diversos, 

transcrever originais, 

manuscritos ou impressos; 

Operar máquinas de 

transmissão de dados; Digitar 

e conferir os dados digitados; 

Elaborar atas de reuniões; 

Operar máquina copiadora; 

Coletar e transcrever dados 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

diversos, consultando 

documentos, arquivos e 

fichários, efetuando cálculos 

com auxílio de máquinas, 

para obter informações 

necessárias ao cumprimento 

das rotinas da área 

administrativa; Acompanhar 

os processos de licitação; 

Elaborar contratos; Participar 

de reuniões quando 

convocado; Executar tarefas 

correlatas a critério do 

superior imediato; Executar 

outras atribuições afins. 

Agente de 

Limpeza 

Compreende a execução de 

serviços de limpeza e 

arrumação nas diversas 

unidades escolares e 

administrativas; Limpar e 

arrumar as dependências e 

instalações das unidades 

escolares e demais unidades 

administrativas da Secretaria 

de Educação, a fim de mantê-

los nas condições de asseio 

requeridas; Recolher o lixo da 

unidade em que serve, 

acondicionando detritos e 

depositando-os de acordo 

com as determinações 

definidas; Percorrer as 

dependências da unidade, 

abrindo e fechando janelas, 

portas e portões, bem como 

ligando e desligando pontos 

de iluminação, máquinas e 

aparelhos elétricos; Verificar 

a existência de material de 

limpeza e outros itens 

relacionados com seu 

trabalho, comunicando ao 

superior imediato a 

necessidade de reposição, 

quando for o caso; Manter o 

material arrumado sob sua 

guarda; Comunicar ao 

superior imediato qualquer 

irregularidade verificada, bem 

como a necessidade de 

consertos e reparos nas 

dependências, móveis e 

utensílios que lhe cabe 

manter limpos e com boa 

aparência; Acatar as 

orientações dos superiores e 

tratar com urbanidade e 

respeito os funcionários da 

unidade escolar e os usuários 

Ensino 

Fundamental 

Completo 
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dos serviços educacionais; 

Executar outras tarefas afins. 

Auxiliar de 

Serviços Diversos 

Tem como funções serviços 

de rotina de limpeza, 

manutenção e conservação 

de espaços interiores e 

exteriores (pátios, jardins, 

dependências, patrimônios, 

vias e bens imóveis), de 

forma a atender as 

necessidades de limpeza, 

manutenção e conservação 

destes espaços. Assim, o 

profissional deve estar apto a 

detectar problemas, fazer 

diagnósticos e encontrar 

soluções. Além disso, o 

Auxiliar de Serviços diversos 

deve fazer vistorias 

periódicas, solicitar 

orçamentos e acompanhar 

reparos, sempre que se faça 

necessário. Em alguns casos, 

carregar e descarregar 

produtos, organizar e arrumar 

espaços e a instalação de 

componentes e 

equipamentos também fazem 

parte das funções deste 

profissional. 

 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Agente de 

Merenda 

Compreende a preparação de 

alimentação e/ou lanches, 

temperando os alimentos 

refogando-os, assando-os, 

cozinhando-os, fritando-os ou 

tratando-os de outro modo, 

para atender as exigências 

de cada prato. Separar o 

material a ser utilizado na 

alimentação, escolhendo 

panelas, temperos, molhos e 

outros ingredientes, para 

facilitar sua manipulação; 

Preparar os alimentos, 

cortando-os, amassando-os 

ou triturando-os e 

temperando-os, para garantir 

a forma e o sabor adequados 

a cada prato ou para seguir 

uma receita; Colocar os 

alimentos em panelas, formas 

ou outros recipientes, 

untando-os com óleo, azeite 

ou manteiga, para possibilitar 

o cozimento; Executar tarefas 

inerentes ao preparo e 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

distribuição de alimentação, 

relacionando alimentos, 

preparando refeições ligeiras 

e distribuindo-as para atender 

ao programa alimentar dos 

estabelecimentos 

hospitalares do município; 

Preparar café e chá 

separando os ingredientes e 

medindo-os de forma 

adequada para se ter uma 

bebida que atenda aos 

consumidores; Manter 

asseado e ordenado o local 

de trabalho, limpando-o, 

assim como os utensílios, e 

arrumando tudo em seus 

devidos lugares, para 

assegurar condições de 

higiene e boa aparência ao 

ambiente; Acatar as 

orientações dos superiores e 

tratar com urbanidade e 

respeito os funcionários da 

unidade escolar e os usuários 

dos serviços educacionais 

Executar outras atribuições 

afins. 

Monitor de 

Educação Infantil 

Realizar a tarefa de 

monitorar, cuidar e educar as 

crianças, oportunizando o 

desenvolvimento das 

mesmas, atendendo 

questões específicas relativas 

aos cuidados e 

aprendizagens infantis. 

Executar atividades diárias de 

recreação com crianças e 

trabalhos educacionais de 

artes diversas; Acompanhar 

crianças em passeios, visitas 

e festividades sociais; 

Proceder, orientar e auxiliar 

as crianças no que se refere 

a higiene pessoal; Auxiliar as 

crianças na alimentação; 

Servir refeições e auxiliar 

crianças menores a se 

alimentarem; Auxiliar a 

criança a desenvolver a 

coordenação motora; 

Observar a saúde e o bem 

estar das crianças, levando-

as quando necessário, para 

atendimento médico e 

ambulatorial; Ministrar 

medicamentos conforme 

prescrição médica; Prestar 

primeiros socorros, 

Ensino Médio 
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cientificando o superior 

imediato da ocorrência; 

Orientar os pais quanto à 

higiene infantil, comunicando-

lhe os acontecimentos do dia; 

Levar ao conhecimento do 

chefe imediato qualquer 

incidente ou dificuldade 

ocorridas; Vigiar e manter a 

disciplina das crianças sob 

sua responsabilidade, 

confiando-as aos cuidados de 

seu substituto ou 

responsáveis, quando 

afastar-se, ou ao final do 

período de atendimento; 

Apurar a freqüência diária e 

mensal dos menores; Auxiliar 

no recolhimento e entrega 

das crianças que fazem uso 

do transporte escolar, 

acompanhando-as na entrada 

e saída do mesmo, zelando 

assim pela sua segurança; 

Acatar as orientações dos 

superiores e tratar com 

urbanidade e respeito os 

funcionários da unidade 

escolar e os usuários dos 

serviços educacionais; 

Executar tarefas afins. 

 

Condutor de 

Veículo Escolar 

Compreende a atividade de 

dirigir veículos automotores 

de grande porte, zelando pela 

conservação e funcionamento 

do mesmo. Conduzir ônibus, 

destinados ao transporte 

escolar; Dirigir o veículo com 

zelo, responsabilidade, 

prudência e com a devida 

atenção para com os alunos 

transportados; Não dar 

carona para pessoas 

estranhas não autorizadas; 

Obedecer as normas de 

circulação e legislação do 

Código Brasileiro de Trânsito, 

evitando acidentes e multas; 

Trafegar sempre na 

velocidade compatível com a 

pista e de acordo com a Lei; 

Recolher o veículo à garagem 

ou local destinado quando 

concluída a jornada do dia, 

comunicando qualquer 

defeito porventura existente; 

Manter o veículo em perfeitas 

condições de funcionamento; 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Fazer reparos de 

emergência; Zelar pela 

conservação do veículo que 

lhe fora entregue; 

Encarregar-se do transporte e 

entrega os alunos que lhe for 

confiada, tendo cuidado 

especial para que não haja 

excesso que prejudique o 

veículo; Promover o 

abastecimento de 

combustível, água e óleo; 

Verificar o funcionamento do 

sistema elétrico, faróis, 

sinaleiras, buzinas e 

indicadores de direção; 

Providenciar a lubrificação 

quando indicada; Verificar 

grau de densidade e nível da 

água da bateria, bem como a 

calibração de pneus; Acatar 

as orientações dos superiores 

e tratar com urbanidade e 

respeito os funcionários da 

unidade escolar e os usuários 

dos serviços educacionais 

Executar tarefas afins. 

Inspetor de 

Alunos 

Compete zelar pela disciplina 

geral dos alunos dentro da 

unidade escolar ou em suas 

imediações. Orientar os 

alunos quanto às normas da 

unidade escolar; Organizar a 

entrada e saída dos alunos; 

Zelar pela disciplina dos 

alunos dentro e fora das 

salas de aula; Orientar os 

alunos quanto à manutenção 

da limpeza da escola; 

Monitorar o deslocamento e 

permanência dos alunos nos 

corredores e banheiros da 

unidade escolar; Realizar 

atividades de recepção; 

Acatar as orientações dos 

superiores e tratar com 

urbanidade e respeito os 

funcionários da unidade 

escolar e os usuários dos 

serviços educacionais; Zelar 

pelo cumprimento do horário 

das aulas; Prestar 

assistência, no que lhe 

couber, ao aluno que adoecer 

ou sofrer qualquer acidente, 

comunicando o fato de forma 

imediata à autoridade escolar 

competente; Levar ao 

conhecimento do diretor 

Ensino 

Fundamental 

Completo 
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escolar os casos de infração 

e indisciplina; Encaminhar à 

orientação educacional e/ou 

supervisão escolar o aluno 

retardatário e não permitir, 

antes de findar os trabalhos 

escolares, a saída de alunos 

sem a devida autorização; 

Informar ao diretor ou ao 

diretor-adjunto, a 

permanência de pessoas não 

autorizadas no recinto da 

unidade escolar; Preparar 

material para os professores 

quando solicitado; 

Desempenhar com zelo e 

presteza os trabalhos de que 

for incumbido. 

Monitor de 

Transporte 

Escolar 

Prestar serviços de 

acompanhamento dos 

estudantes durante as 

viagens nos veículos de 

transporte escolar em seus 

traslados para os 

estabelecimentos de ensino; 

Zelar pela disciplina dos 

alunos durante as viagens; 

Zelar pela segurança dos 

alunos, quando em viagem, 

verificando os cintos de 

segurança e acomodações 

dos passageiros; Verificar o 

fechamento de portas e 

janelas do veículo antes de 

iniciar o movimento; Cuidar 

para que não haja atritos ou 

brigas entre os alunos dentro 

do veículo de transporte 

escolar; Auxiliar o motorista 

na verificação das condições 

do veículo, periodicamente, 

de modo especial os 

equipamentos de segurança, 

tais como, freios, pneus, 

lanternas, iluminação, cintos 

de segurança e outros; 

Cumprir e fazer cumprir os 

horários de transporte, para 

que não haja atraso para o 

início das aulas; Coordenar o 

cumprimento dos itinerários 

dos ônibus; Executar outras 

tarefas correlatas, visando o 

bom funcionamento do 

serviço de transporte escolar 

no município; Acatar as 

orientações dos superiores e 

tratar com urbanidade e 

respeito os funcionários da 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

unidade escolar e os usuários 

dos serviços educacionais; 

Executar outras tarefas 

correlatas, mediante 

determinação superior. 

Vigia Noturno 

Fazer a guarda da Unidade 

onde estiver lotado; Promover 

a vigilância noturna, e diurna 

nos fins de semana e 

feriados; Zelar dos jardins 

interno e externo; Fiscalizar a 

utilização de ventiladores, ar 

condicionado, pontos de luz e 

demais equipamentos 

elétricos, providenciando o 

seu desligamento no final de 

seu uso; Organizar e manter 

o serviço de segurança 

externa,; Desenvolver outras 

atividades que lhe forem 

atribuídas.Acatar as 

orientações dos superiores e 

tratar com urbanidade e 

respeito os funcionários da 

unidade escolar e os usuários 

dos serviços educacionais; 

Comunicar a autoridade 

competente, inclusive a 

autoridade policial a 

ocorrência de qualquer ato de 

vandalismo; proibir a entrada 

de pessoas estranhas ao 

recinto onde servir, fora dos 

horários de expediente, sem 

a devida autorização da 

autoridade competente; Fazer 

rondas contínuas na unidade 

em que estiver servindo, 

comunicando sempre que 

necessário a autoridade 

policial em caso de 

ocorrência de anormalidades; 

Executar outras tarefas 

correlatas. 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Nutricionista 

Acompanhar a aquisição dos 

alimentos, a preparação das 

refeições e a distribuição aos 

alunos; garantir a oferta 

semanal de, no mínimo, três 

porções de frutas ou 

hortaliças para cada criança; 

fazer testes de aceitabilidade 

das refeições pelos 

estudantes; zelar pelo 

controle higiênico-sanitário 

das cozinhas e dos 

refeitórios; fazer a avaliação 

nutricional de todos os alunos 

da rede de ensino; ajudar na 

Curso Superior 

em Nutrição 
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elaboração do edital de 

compras dos produtos que 

serão usados na alimentação 

escolar; formar mão de obra 

especializada no preparo das 

refeições; promover a 

educação nutricional e, ainda, 

desenvolver projetos e 

pesquisas. 

Cuidador de 

Alunos com 

necessidades 

Especiais 

Compreende o cuidado e 

acompanhamento na 

locomoção pelas 

dependências da escola, 

auxiliar no aprendizado ao 

copiar a matéria ou, caso o 

aluno não tenha autonomia 

motora ou intelectual para 

tanto, ler e escrever por ele. 

Parte de sua rotina também 

integra a higiene do aluno, 

Ensino Médio 

garantindo que ele esteja 

sempre limpo e asseado. É 

trabalho do cuidador auxiliar 

o aluno portador de 

necessidades especiais nas 

idas ao banheiro e, caso o 

aluno possua autonomia para 

se limpar sozinho, seu 

trabalho passa a ser estar 

presente e supervisionar as 

idas ao banheiro. Este 

profissional, além de prestar 

atendimento ao aluno 

portador de necessidade 

especial, é responsável por 

apresentar relatórios 

constantes à escola e às 

secretarias especializadas. 
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ANEXO II 

 

Tabela 01 – Vencimento Base dos Profissionais do Magistério 

Coeficientes 
Nível/ 

Classe 

1,00 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 

A B C D E F G H 

1,0000 I 1149,41 1264,35 1321,83 1379,30 1436,77 1494,24 1551,71 1609,18 

1,5000 II 1724,12 1896,53 1982,74 2068,94 2155,15 2241,36 2327,56 2413,77 

1,6800 III 1931,01 2124,12 2220,67 2317,22 2413,77 2510,32 2606,87 2703,42 

2,3000 IV 2643,65 2908,02 3040,20 3172,38 3304,56 3436,75 3568,93 3701,11 

 

 

ANEXO III 

   

Coeficientes Nível/ 

Classe 

1,00 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 

A B C D E F G H 

1,0 I 937,00 1030,70 1077,55 1124,40 1171,25 1218,10 1264,95 1311,80 

1,1 II 1030,70 1133,77 1185,30 1236,84 1288,37 1339,91 1391,44 1442,98 

1,2 III 1124,40 1236,84 1293,06 1349,28 1405,50 1461,72 1517,94 1574,16 

1,3 IV 1218,10 1339,91 1400,81 1461,72 1522,62 1583,53 1644,43 1705,34 

Coeficientes Nível/ 

Classe 

1,00 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 

A B C D E F G H 

1,0 I 1030,70 1133,77 1185,31 1236,84 1288,38 1339,91 1391,45 1442,98 

1,1 II 1133,77 1247,15 1303,84 1360,52 1417,21 1473,90 1530,59 1587,28 

1,2 III 1236,84 1360,52 1422,37 1484,21 1546,05 1607,89 1669,73 1731,58 

1,3 IV 1339,91 1473,90 1540,90 1607,89 1674,89 1741,88 1808,88 1875,87 

2,95 V 3040,57 3344,62 3496,65 3648,68 3800,71 3952,73 4104,76 4682,47 
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Tabela 01 – Vencimento Base dos Profissionais de Apoio Operacional – Categoria I 

 

Tabela 02 – Vencimento Base dos Profissionais de Apoio Operacional – Categoria II 

 

Tabela 03 – Vencimento Base dos Profissionais de Apoio Operacional – Categoria III 

Coeficientes Nível/ 

Classe 

1,00 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 

A B C D E F G H 

1 I 1124,40 1236,84 1293,06 1349,28 1405,50 1461,72 1517,94 1574,16 

1,1 II 1236,84 1360,52 1422,37 1484,21 1546,05 1607,89 1669,73 1731,58 

1,2 III 1349,28 1484,21 1551,67 1619,14 1686,60 1754,06 1821,53 1888,99 

1,3 IV 1461,72 1607,89 1680,98 1754,06 1827,15 1900,24 1973,32 2046,41 

 

Tabela 04 – Vencimento Base dos Profissionais de Apoio Operacional – Categoria IV 

Coeficientes Nível/ 

Classe 

1,00 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 

A B C D E F G H 

1 I 1218,10 1339,91 1400,82 1461,72 1522,63 1583,53 1644,44 1609,18 

1,1 II 1339,91 1473,90 1540,90 1607,89 1674,89 1741,88 1808,88 2413,77 

1,2 III 1461,72 1607,89 1680,98 1754,06 1827,15 1900,24 1973,32 2697,95 

1,3 IV 1583,53 1741,88 1821,06 1900,24 1979,41 2058,59 2137,77 3701,11 

 

Tabela 05 – Vencimento Base dos Profissionais de Apoio Operacional – Categoria IV 

Coeficientes Nível/ 

Classe 

1,00 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 

A B C D E F G H 

1 I 1171,25 1288,38 1346,94 1405,50 1464,06 1522,63 1581,19 1639,75 

1,1 II 1288,38 1417,21 1481,63 1546,05 1610,47 1674,89 1739,31 1803,73 

1,2 III 1405,50 1546,05 1616,33 1686,60 1756,88 1827,15 1897,43 1967,70 
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