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NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: PEDAGOGIA – MAGISTÉRIO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E 
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ÁREA DE ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

Requisitos:  Licenciatura Plena em Pedagogia ou Formação de Professores, com Habilitação em Magistério para a Educação
Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, devidamente reconhecido pelo MEC.

Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições: Cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos de idade nas Unidades Educativas da Rede Municipal de Educação de
Belém; participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico da Unidade Educativa, bem como
as demais atividades do processo educacional, visando a melhoria da qualidade da educação, em consonância com as
diretrizes  educacionais  do  Sistema  Municipal  de  Belém;  cumprir  a  proposta  político-pedagógica  da  Rede  Municipal  de
Educação e da Unidade Educativa, integrando-as na ação pedagógica; ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas,
propiciando aprendizagens significativas para as crianças nos dias letivos; acompanhar e registrar o desenvolvimento das
crianças  por  meio  da avaliação  permanente  do  processo de  aprendizagem,  de  forma individual  e  coletiva,  propondo e
efetivando intervenções pedagógicas que promovam a construção e a reconstrução do conhecimento; participar das reuniões
de pais e responsáveis, reuniões pedagógicas, encontros de formação continuada, seminários e outros, promovidos pelas
Unidades  Educativas  e  Secretaria  Municipal  de  Educação;  realizar  os  planejamentos,  registros  e  relatórios  solicitados;
planejar  atividades  pedagógico-curriculares  que  favoreçam  as  aprendizagens  por  meio  de  interações  e  brincadeiras,
respeitando as culturas infantis que permeiam todas as manifestações de bebês e crianças pequenas (zero a cinco anos);
mediar a participação das famílias no processo de aprendizagem das crianças e articular a integração da Unidade Educativa,
Família e Comunidade; participar das diferentes instâncias de tomada de decisão quanto à destinação de recursos financeiros
e materiais da Unidade Educativa e realizar outras atividades correlatas com a função.

CARGO 402: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: PEDAGOGIA – MAGISTÉRIO PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ÁREA DE ATUAÇÃO: SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E/OU EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

Requisitos: Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena em Pedagogia ou Formação de Professores, com Habilitação em
Magistério para a Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, devidamente reconhecido pelo MEC

Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições: Atividades ligadas ao magistério, lecionar nas séries iniciais do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e
Adultos – EJA; auxiliar no desenvolvimento de atividades lúdico-recreativas no ambiente escolar e outras atividades inerentes
ao cargo. Participar  da elaboração da proposta pedagógica da escola;  elaborar  e cumprir  plano de trabalho segundo a
proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação
para  os  alunos  de menor  rendimento;  ministrar  os  dias  letivos  e  horas-aula  estabelecidos;  participar  integralmente  dos
períodos  dedicados  ao  planejamento,  à  avaliação  e  ao  desenvolvimento  profissional;  colaborar  com  as  atividades  de
articulação da escola com as famílias e a comunidade; executar outras atribuições correlatas.

CARGO 403: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: LÍNGUA PORTUGUESA

Requisitos: Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena em Letras, devidamente reconhecido pelo MEC.

Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições:  Atividades  ligadas  ao  magistério,  ministrar  aulas  nos  quatro  últimos  anos  do  ensino  fundamental,  em
cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor e de acordo com as normas e diretrizes baixadas pelo órgão de sistema
de ensino; colaborar com a direção da escola na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo;
participar  da  elaboração  do  currículo  escolar,  de  acordo  com  a  orientação  técnico-pedagógica  estabelecida;  planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo educando; incentivar e proporcionar meios para a integração
escola-família-comunidade; registrar as atividades de classe; manter-se atualizado quanto a legislação de ensino fundamental
e médio e suas técnicas; atender os alunos individualmente na execução de suas tarefas; sugerir alterações nos currículos,
visando  melhor  ajustá-los  à  realidade  regional;  fornecer  subsídios  para  elaboração  de  diagnósticos;  executar  outras
atribuições correlatas.
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CARGO 404: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: MATEMÁTICA

Requisitos: Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena em Matemática, devidamente reconhecido pelo MEC.

Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições:  Atividades  ligadas  ao  magistério,  ministrar  aulas  nos  quatro  últimos  anos  do  ensino  fundamental,  em
cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor e de acordo com as normas e diretrizes baixadas pelo órgão de sistema
de ensino; colaborar com a direção da escola na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo;
participar  da  elaboração  do  currículo  escolar,  de  acordo  com  a  orientação  técnico-pedagógica  estabelecida;  planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo educando; incentivar e proporcionar meios para a integração
escola-família-comunidade; registrar as atividades de classe; manter-se atualizado quanto a legislação de ensino fundamental
e médio e suas técnicas; atender os alunos individualmente na execução de suas tarefas; sugerir alterações nos currículos,
visando  melhor  ajustá-los  à  realidade  regional;  fornecer  subsídios  para  elaboração  de  diagnósticos;  executar  outras
atribuições correlatas.

CARGO 405: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: HISTÓRIA

Requisitos: Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena em História, devidamente reconhecido pelo MEC.

Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições:  Atividades  ligadas  ao  magistério,  ministrar  aulas  nos  quatro  últimos  anos  do  ensino  fundamental,  em
cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor e de acordo com as normas e diretrizes baixadas pelo órgão de sistema
de ensino; colaborar com a direção da escola na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo;
participar  da  elaboração  do  currículo  escolar,  de  acordo  com  a  orientação  técnico-pedagógica  estabelecida;  planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo educando; incentivar e proporcionar meios para a integração
escola-família-comunidade; registrar as atividades de classe; manter-se atualizado quanto a legislação de ensino fundamental
e médio e suas técnicas; atender os alunos individualmente na execução de suas tarefas; sugerir alterações nos currículos,
visando  melhor  ajustá-los  à  realidade  regional;  fornecer  subsídios  para  elaboração  de  diagnósticos;  executar  outras
atribuições correlatas.

CARGO 406: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04 : GEOGRAFIA

Requisitos: Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena em Geografia, devidamente reconhecido pelo MEC.

Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições:  Atividades  ligadas  ao  magistério,  ministrar  aulas  nos  quatro  últimos  anos  do  ensino  fundamental,  em
cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor e de acordo com as normas e diretrizes baixadas pelo órgão de sistema
de ensino; colaborar com a direção da escola na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo;
participar  da  elaboração  do  currículo  escolar,  de  acordo  com  a  orientação  técnico-pedagógica  estabelecida;  planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo educando; incentivar e proporcionar meios para a integração
escola-família-comunidade; registrar as atividades de classe; manter-se atualizado quanto a legislação de ensino fundamental
e médio e suas técnicas; atender os alunos individualmente na execução de suas tarefas; sugerir alterações nos currículos,
visando  melhor  ajustá-los  à  realidade  regional;  fornecer  subsídios  para  elaboração  de  diagnósticos;  executar  outras
atribuições correlatas.

CARGO 407: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: INGLÊS

Requisitos:  Curso  Superior  de  Graduação  –  Licenciatura  Plena  em Letras  –  Habilitação  em Língua  Inglesa,  devidamente
reconhecido pelo MEC.

Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições:  Atividades  ligadas  ao  magistério,  ministrar  aulas  nos  quatro  últimos  anos  do  ensino  fundamental,  em
cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor e de acordo com as normas e diretrizes baixadas pelo órgão de sistema
de ensino; colaborar com a direção da escola na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo;
participar  da  elaboração  do  currículo  escolar,  de  acordo  com  a  orientação  técnico-pedagógica  estabelecida;  planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo educando; incentivar e proporcionar meios para a integração
escola-família-comunidade; registrar as atividades de classe; manter-se atualizado quanto a legislação de ensino fundamental
e médio e suas técnicas; atender os alunos individualmente na execução de suas tarefas; sugerir alterações nos currículos,
visando  melhor  ajustá-los  à  realidade  regional;  fornecer  subsídios  para  elaboração  de  diagnósticos;  executar  outras
atribuições correlatas.

CARGO 408: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: ARTES VISUAIS, MÚSICA, DANÇA, TEATRO OU EDUCAÇÃO 
ARTÍSTICA

Requisitos: Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena em Artes Visuais e Tecnologia da Imagem, Música, Dança, Teatro
ou Educação Artística, devidamente reconhecido pelo MEC.

_________________________________________________________________________________________________________________________
Anexo I - Dos Requisitos e Atribuições dos Cargos - Edital de Abertura nº 002/2020-PMB/SEMEC Página 2 de 4



Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições:  Atividades  ligadas  ao  magistério,  ministrar  aulas  nos  quatro  últimos  anos  do  ensino  fundamental,  em
cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor e de acordo com as normas e diretrizes baixadas pelo órgão de sistema
de ensino; colaborar com a direção da escola na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo;
participar  da  elaboração  do  currículo  escolar,  de  acordo  com  a  orientação  técnico-pedagógica  estabelecida;  planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo educando; incentivar e proporcionar meios para a integração
escola-família-comunidade; registrar as atividades de classe; manter-se atualizado quanto a legislação de ensino fundamental
e médio e suas técnicas; atender os alunos individualmente na execução de suas tarefas; sugerir alterações nos currículos,
visando  melhor  ajustá-los  à  realidade  regional;  fornecer  subsídios  para  elaboração  de  diagnósticos;  executar  outras
atribuições correlatas.

CARGO 409: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: CIÊNCIAS

Requisitos: Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena em Ciências Naturais, com habilitação em Biologia, ou Licenciatura
Plena em Biologia, devidamente reconhecido pelo MEC

Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições:  Atividades  ligadas  ao  magistério,  ministrar  aulas  nos  quatro  últimos  anos  do  ensino  fundamental,  em
cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor e de acordo com as normas e diretrizes baixadas pelo órgão de sistema
de ensino; colaborar com a direção da escola na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo;
participar  da  elaboração  do  currículo  escolar,  de  acordo  com  a  orientação  técnico-pedagógica  estabelecida;  planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo educando; incentivar e proporcionar meios para a integração
escola-família-comunidade; registrar as atividades de classe; manter-se atualizado quanto a legislação de ensino fundamental
e médio e suas técnicas; atender os alunos individualmente na execução de suas tarefas; sugerir alterações nos currículos,
visando  melhor  ajustá-los  à  realidade  regional;  fornecer  subsídios  para  elaboração  de  diagnósticos;  executar  outras
atribuições correlatas.

CARGO 410: PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAG.04: EDUCAÇÃO FÍSICA 

Requisitos: Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena em Educação Física, devidamente reconhecido pelo MEC. Registro
no Conselho de Classe da Categoria, conforme Lei n.° 9.696, de 1º de setembro de 1998.

Síntese das atividades: Atividades ligadas ao Magistério em estabelecimentos oficiais de ensino, nos níveis fundamental e
médio.
Atribuições:  Atividades  ligadas  ao  magistério,  ministrar  aulas  nos  quatro  últimos  anos  do  ensino  fundamental,  em
cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor e de acordo com as normas e diretrizes baixadas pelo órgão de sistema
de ensino; colaborar com a direção da escola na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo;
participar  da  elaboração  do  currículo  escolar,  de  acordo  com  a  orientação  técnico-pedagógica  estabelecida;  planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo educando; incentivar e proporcionar meios para a integração
escola-família-comunidade; registrar as atividades de classe; manter-se atualizado quanto a legislação de ensino fundamental
e médio e suas técnicas; atender os alunos individualmente na execução de suas tarefas; sugerir alterações nos currículos,
visando  melhor  ajustá-los  à  realidade  regional;  fornecer  subsídios  para  elaboração  de  diagnósticos;  executar  outras
atribuições correlatas.

CARGO 411: TÉCNICO PEDAGÓGICO – MAG.08

Requisitos:  Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação em Administração Escolar e/ou
Orientação Educacional  e/ou Supervisão Escolar,  devidamente  reconhecido pelo  MEC. Registro  no Conselho de Classe da
Categoria, conforme Lei n.° 9.696, de 1º de setembro de 1998.

Síntese das atividades:  Atividades de assessoramento, coordenação, planejamento, orientação, organização, promoção,
supervisão, controle e avaliação de planos, programas e projetos que objetivem o aperfeiçoamento do sistema educacional e
possibilitem a integração entre escola, família e comunidade; atividades que concorram para o desenvolvimento integral do
educando, implantando os princípios da orientação educacional na escola, dinamizando a ação integradora entre todas as
forças que atuam no processo educacional; e atividades de caráter técnico-pedagógico do sistema educacional.
Atribuições:  Prestar assessoramento técnico-administrativo;  elaborar programas para o sistema educacional;  subsidiar a
elaboração do regimento escolar; acompanhar e controlar a ação técnico-administrativo-pedagógica; participar da elaboração
do currículo e calendário escolar; colaborar para a atualização de dados estatísticos referentes à área educacional; manter
organizados os arquivos ativo e permanente; cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas pelo sistema educacional;
participar da elaboração de cronogramas e escalas de trabalho de acordo com as tarefas a serem desenvolvidas; dirigir,
orientar e controlar as ações educativas e administrativas; elaborar relatórios, emitir pareceres, instruir processos e prestar
informações relativas à sua área de competência; promover e estimular o bom relacionamento entre os servidores envolvidos
com o processo educacional; planejar, coordenar,  controlar e avaliar as atividades de orientação educacional na escola;
apresentar  subsídios  para  elaboração  de  diagnósticos  educacionais;  participar  da  elaboração  de  currículo  de  unidades
escolares e de acompanhamento, controle e avaliação das atividades curriculares; orientar atividades do educando, levando-o
a identificar condições que favorecem seu aproveitamento escolar; desenvolver atividades que estimulem a vida comunitária,

_________________________________________________________________________________________________________________________
Anexo I - Dos Requisitos e Atribuições dos Cargos - Edital de Abertura nº 002/2020-PMB/SEMEC Página 3 de 4



promovendo o relacionamento do educando com a família, com a escola e com a comunidade; participar da organização de
turmas; manter dados atualizados a respeito dos alunos, no que se refere ao rendimento, relacionamento interpessoal e forma
de trabalho de classe; fornecer dados, perfis individuais e de turmas, caracterizando as mesmas, favorecendo ao professor
uma visão compreensiva dos alunos; analisar dados, a fim de estabelecer diagnósticos e prognósticos; incentivar a criação de
instituições escolares; participar do processo de sondagem de aptidões e interesses de cada educando, observando seu
desempenho  nas  diversas  áreas  de  ensino  e  orientando  sua  opção  vocacional;  identificar  casos  especiais,  dando-lhes
atendimento compatível;  planejar,  coordenar, orientar,  supervisionar,  controlar  e avaliar as atividades de caráter  técnico-
pedagógico  do  sistema  educacional;  elaborar  planos  e  definir  diretrizes  a  nível  pedagógico;  coordenar  e  participar  da
elaboração de currículo de unidades escolares e de acompanhamento,  controle e avaliação das atividades curriculares;
fornecer subsídios para elaboração de diagnósticos educacionais; oferecer esclarecimentos relativos ao desenvolvimento das
atividades  escolares;  manter-se  atualizado  quanto  à  legislação  de  ensino;  incentivar  a  criatividade  dos  professores  na
execução das atividades pedagógicas e; executar outras tarefas correlatas, inerentes ao exercício de sua profissão.
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