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Ensino Superior Completo
Professor II (Ciências, Educação Artística, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português) - Participar da
elaboração e revisão do Projeto Político-Pedagógico, bem como da proposta pedagógica da Unidade Escolar; Elaborar e
cumprir Plano de Trabalho, de acordo com a proposta pedagógica da Unidade Escolar e demais legislações educacionais;
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos por Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além de participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; Avaliar
continuamente o aproveitamento escolar, replanejando o trabalho, quando necessário, registrando seus avanços e
dificuldades; Manter atualizado o material de registro de desempenho do aluno, obedecendo as normas e prazos
estabelecidos; Participar dos conselhos de classe e reuniões pedagógicas, apresentando registros referentes às ações
pedagógicas e vida escolar dos educandos, analisando e discutindo as causas de aproveitamento não satisfatório e
propondo medidas para superá-las; Encaminhar à equipe técnico/administrativo-pedagógica os resultados e relatórios das
avaliações bimestrais ou trimestrais e anuais, e os dados de apuração de assiduidade referentes aos alunos de sua
classe, conforme especificação e prazos fixados pelo calendário e/ou cronograma escolar; Fazer uso dos sistemas
informatizados utilizados pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer para fins de controle de dados da
Educação referentes aos alunos (frequência escolar, conteúdos ministrados, resultados qualitativos e quantitativos do
processo de avaliação, entre outros); Propor, discutir e desenvolver projetos específicos para sua ação pedagógica;
Planejar e executar estudos contínuos de recuperação, estabelecendo estratégias onde sejam garantidas novas
oportunidades de aprendizagem ao aluno de menor rendimento; Respeitar a diferença individual do aluno, considerando
as possibilidades e limitações de cada um, garantindo sua permanência e participação em aula; Elaborar, sempre que
possível, atividades que utilizem diferentes tecnologias, ferramentas e ambientes virtuais; Elaborar o Plano de Ensino
Individualizado (PEI) dos alunos que são público-alvo da Educação Especial, descrevendo as ações individualizadas e as
adaptações curriculares que serão realizadas com os alunos; Realizar a avaliação do PEI, junto ao professor da Sala de
Recursos Multifuncionais(SRM)e ao Auxiliar Educacional; Planejar atividades diversificadas e adaptações curriculares, a
serem realizadas com o público-alvo da Educação Especial; Participar das atividades de articulação da escola com a
comunidade; Conhecer e cumprir os termos do regimento escolar; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar
outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.
Professor II – Educação Especial - Exercer as atividades profissionais de docência no atendimento aos alunos com
deficiência, organizando e promovendo atividades específicas de forma individual e coletiva; participar de atividades visando
à melhoria da prática e o aprofundamento dos seus conhecimentos, assegurando o desenvolvimento pedagógico dos alunos
da Educação Básica com necessidades educacionais especiais.
Professor II – Educação Física - Manter o condicionamento físico dos atletas participantes dos projetos e/ou programas
esportivos promovidos pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras; Participar da elaboração e revisão do Projeto PolíticoPedagógico e da proposta pedagógica da Unidade Escolar; Elaborar e cumprir Plano de Trabalho, de acordo com a
proposta pedagógica da Unidade Escolar e demais legislações educacionais; Ministrar os dias letivos e horas-aula
estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Avaliar continuamente o aproveitamento
escolar, replanejando o trabalho, quando necessário, registrando seus avanços e dificuldades; Manter atualizado o material
de registro de desempenho do aluno, obedecendo a normas e prazos estabelecidos; Participar dos conselhos de classe e
reuniões pedagógicas, apresentando registros referentes às ações pedagógicas e vida escolar dos educandos, analisando e
discutindo as causas de aproveitamento não satisfatório, propondo medidas para superá-las; Encaminhar à equipe técnico
administrativo-pedagógica os resultados e relatórios das avaliações bimestrais ou trimestrais e anuais, e os dados de
apuração de assiduidade referentes aos alunos de sua classe, conforme especificação e prazos fixados pelo calendário e/ou
cronograma escolar; Fazer uso dos sistemas informatizados utilizados pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
Lazer para fins de controle de dados da Educação referentes aos alunos (frequência escolar, conteúdos ministrados,
resultados qualitativos e quantitativos do processo de avaliação, entre outros); Propor, discutir e desenvolver projetos
específicos para sua ação pedagógica; Planejar e executar estudos contínuos de recuperação, estabelecendo estratégias
onde sejam garantidas novas oportunidades de aprendizagem ao aluno de menor rendimento; Respeitar a diferença
individual do aluno, considerando as possibilidades e limitações de cada um, garantindo sua permanência e participação em
aula; Elaborar, sempre que possível, atividades que utilizem diferentes tecnologias, ferramentas e ambientes virtuais;
Elaborar o Plano de Ensino Individualizado (PEI) dos alunos que são público-alvo da Educação Especial, descrevendo as
ações individualizadas e as adaptações curriculares que serão realizadas com os alunos; Realizara avaliação do PEI, junto
ao professor da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM)e ao Auxiliar Educacional; Planejar atividades diversificadas e
adaptações curriculares, a serem realizadas com o público-alvo da Educação Especial; Participar das atividades de
articulação da escola com a comunidade; Atender às determinações da equipe gestora quanto à observância de horários e
convocações; Acatar as orientações dos superiores e tratar com urbanidade e respeito os servidores, alunos e comunidade
escolar; Participar de cursos, palestras, reuniões propostas pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer,
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visando o aperfeiçoamento, a formação continuada e a constante atualização profissional; Desempenhar a função com
competência, assiduidade, pontualidade, senso de responsabilidade, zelo, discrição e honestidade; Conhecer e cumprir os
termos do regimento escolar; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia
imediata, compatíveis com a função.
Professor II – Ensino Religioso Elaborar e cumprir plano de trabalho, de acordo com a Proposta Pedagógica da Unidade
Escolar e as legislações educacionais; Manter atualizado o material de registro de desempenho do aluno, obedecendo à
normas e prazos estabelecidos; Fazer uso dos sistemas informatizados utilizados pela Secretaria Municipal de Educação,
Esporte e Lazer, para fins de controle de dados da Educação referentes aos alunos (frequência escolar, conteúdos
ministrados, resultados qualitativos e quantitativos do processo de avaliação, entre outros); Manter atualizados os Diários
de Classe, registrando a frequência e as notas dos alunos, a matéria lecionada e o número de aulas previstas e
ministradas; Participar dos Conselhos de Classe e reuniões pedagógicas, apresentando registros referentes às ações
pedagógicas e vida escolar dos educandos; Propor, discutir e desenvolver projetos específicos para sua ação pedagógica;
Respeitar a diferença individual do aluno, considerando as possibilidades e limitações de cada um, garantindo sua
permanência e participação em aula; Elaborar, sempre que possível, atividades que utilizem diferentes tecnologias,
ferramentas e ambientes virtuais; Elaborar o Plano de Ensino Individualizado (PEI) dos alunos que são público-alvo da
Educação Especial, descrevendo as ações individualizadas e as adaptações curriculares que serão realizadas com os
alunos; Realizar a avaliação do PEI, junto ao professor da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) e ao Auxiliar
Educacional; Planejar atividades diversificadas e adaptações curriculares, a serem realizadas com o público-alvo da
Educação Especial; Participar das atividades de articulação da escola com a comunidade; Conhecer e cumprir os termos do
regimento escolar; Executar outras tarefas, referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata,
compatíveis com a função.
Professor II – Língua Brasileira de Sinais - Exercer as atividades profissionais de docência, utilizando a Língua
Brasileira de Sinais - LIBRAS como principal Língua de instrução em turmas nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no
Módulo II da Educação de Jovens e Adultos, nas classes regulares e bilíngues e Escolas Bilíngues; Colaborar no processo
educacional dos educandos, mantendo permanente contato com os pais dos alunos ou seus responsáveis, informando-os
e orientando-os sobre o desenvolvimento dos educandos e obtendo dados de interesse para o processo educativo;
Observar e identificar as necessidades e potencialidades dos alunos atendidos, registrando constantemente seus avanços
e dificuldades; Possibilitar ao aluno público-alvo da Educação Inclusiva, meios de participação no contexto escolar, seja
por planejamento de estratégias, elaboração e uso de recursos acessíveis, ou orientação aos professores e família do
aluno; Buscar, junto a família do aluno atendido estratégias para estimular a efetiva participação e permanência do mesmo
na escola; Orientar os professores regentes, auxiliares educacionais e demais membros da equipe escolar durante a
implementação e execução do Plano de Ensino Individualizado; Participar da elaboração e revisão do Projeto PolíticoPedagógico, bem como da proposta pedagógica da Unidade Escolar; Participar de reuniões pedagógicas, conselhos de
classe e elaboração de documentos relativos à inclusão de alunos; Articular com outros profissionais e setores que
colaborem com as ações da Educação Inclusiva da Rede Municipal de Ensino, a fim de criar estratégias de apoio e
desenvolvimento do aluno; Favorecer o engajamento e a construção de uma parceria entre família e escola; Realizar
reuniões e palestras de formação pedagógica para os servidores, alunos e familiares, visando sensibilizar a comunidade
escolar sobre a importância de incluir os alunos que são público alvo da Educação Inclusiva; Manter e organizar
documentos individuais dos alunos e da Sala de Recursos Multifuncionais; Definir o cronograma e as atividades do
atendimento ao aluno; Elaborar, executar e avaliar o Plano de Atendimento Educacional Especializado do aluno; Conhecer
e cumprir os termos do regimento escolar; Executar outras tarefas referentes ao cargo;Executar outras tarefas solicitadas
pela chefia imediata, compatíveis com a função.
Professor II – Mediador de Tecnologias Digitais - Participar do planejamento e implementação de plataformas
educacionais digitais, a partir do auxílio técnico de especialistas em TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação);
Articular e mediar tecnologias educacionais digitais em diversos setores da SEMEDE; Desenvolver práticas pedagógicas,
voltadas para o uso da tecnologia e mídias educacionais digitais; Analisa redefinir, com outros profissionais de educação,
os parâmetros e as diretrizes que deverão compor o material didático, observando a legislação vigente de modo a garantir
o uso das tecnologias e mídias educacionais digitais; Elaborar projetos voltados para o uso das tecnologias educacionais
digitais; Gerenciar e mobilizar o uso de metodologias, recursos e ferramentas de tecnologias educacionais digitais;
Planejar e desenvolver conteúdos que utilizem os REDs (Recursos Educacionais Digitais), como vídeo aulas, hipertextos,
animações, realidade aumentada, etc; Realizar a curadoria de plataformas educacionais abertas, aplicativos e recursos
educacionais digitais disponíveis na internet, que se apliquem e atendam às necessidades da SEMEDE e suas Unidades
Escolares; Capacitar e orientar equipes específicas para ministrarem cursos de formação para os profissionais da
educação por meio das tecnologias digitais em AVAs (Ambientes Virtuais de Aprendizagem); Participar do planejamento e
da organização das plataformas, orientando na elaboração dos conteúdos e atividades dos cursos em AVAs; Capacitar os
profissionais da educação para fazerem uso dos recursos educacionais disponíveis nos AVAs; Capacitar, gerenciar e
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acompanhar tutores, discutindo o uso do material didático e dos diversos recursos e ferramentas que os AVAs dispõem,
para que realizem com competência suas funções; Promover, acompanhar e mediar o processo de ensino-aprendizagem
do aluno em ambientes virtuais de aprendizagem nas modalidades presencial e/ou à distância (EAD) e no uso dos
recursos educacionais digitais; Incentivar, apoiar e promover pesquisas a respeito de novas tecnologias educacionais
digitais, visando acompanhar os avanços tecnológicos; Buscar parcerias com outras instituições educacionais
(universidades, cursos profissionalizantes etc.), visando promover a troca de conhecimentos e informações relacionadas
às tecnologias educacionais digitais; Promover encontros individuais ou coletivos, presenciais ou à distância, entre
profissionais da educação, utilizando as tecnologias digitais; Participar de momentos virtuais de interação (chat, fórum,
web conferência), bem como dos momentos presenciais nos Departamentos, Unidades Escolares e outros Órgãos da
SEMEDE; Participar de reuniões pedagógicas e administrativas da SEMEDE; Deslocar-se até as Unidades Escolares ou a
outros espaços sob gerenciamento da SEMEDE, quando houver necessidade; Redigir relatórios pertinentes à função;
Conhecer e cumprir os termos do regimento escolar; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas
solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.
Professor – Orientador Educacional - Elaborar e implementar projetos e processos educativos; Participar da elaboração
do Projeto-político-pedagógico da Unidade escolar, com base no Regimento Escolar Municipal, e do Planejamento Escolar,
com ênfase no processo ensino-aprendizagem; Promover a integração entre o corpo docente e o discente, buscando a
harmonia do ambiente escolar; Atuar junto à comunidade escolar nas questões extracurriculares pertinentes, oferecendo
suporte técnico ao corpo docente e discente e, sempre que necessário, buscar serviço de apoio especializado; Participar do
Conselho de Classe, reunião de pais e professores; Proporcionar suporte técnico ao corpo docente e discente por meio das
atividades de orientação educacional.
Professor – Orientador Pedagógico - Planejar, coordenar e executar atividades técnico-pedagógicas, estabelecendo
normas para subsidiar as equipes dos estabelecimentos escolares; Atualizar e/ou modificar o planejamento de ensino, com
a participação direta dos professores e da direção, adaptando-o à realidade da Unidade escolar, em conformidade com
legislação em vigor; Analisar, junto à equipe técnico-administrativo-pedagógica, a situação de alunos egressos de outros
estabelecimentos de ensino, objetivando a sua adequada adaptação ao processo pedagógico da Unidade Escolar; Orientar
e coordenar, com a equipe técnico-administrativo-pedagógica, a avaliação escolar; Coordenar e planejar, periodicamente,
com o corpo docente, atividades pedagógicas, avaliando-as sistematicamente. Executar outras tarefas correlatas à
orientação Pedagógica.
Professor – Supervisor de Ensino - Assessorar, subsidiar, supervisionar e avaliar o trabalho desenvolvido nas unidades
escolares da Rede Municipal de Ensino; Responder, no âmbito central do Sistema Municipal de Ensino, pelo cumprimento
da legislação educacional, por meio do controle e do funcionamento legal das escolas, em todos os níveis e modalidades de
ensino; Executar tarefas correlatas à Supervisão de Ensino.

Ensino Médio Completo
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - Cuidar de crianças de 0 a 5 anos, auxiliando o professor no desenvolvimento da
linguagem oral e escrita das crianças, de forma lúdica, de acordo com a faixa etária atendida; Estimular hábitos saudáveis
de alimentação; Acompanhar o repouso dos alunos; Atender as crianças em suas necessidades diárias, sob a supervisão
do chefe imediato, cuidando da alimentação, da higiene e promovendo a recreação; Auxiliar nas atividades pedagógicas sob
a orientação do professor; Desempenhar outras funções afins, discutidas e indicadas no coletivo da Unidade Escolar de
Educação Infantil para sua melhor organização.
Secretário Escolar - Executar e coordenar as tarefas de escrituração escolar, arquivo, correspondência e registro dos
resultados obtidos pelos alunos durante o período letivo, nas dependências da unidade escolar; Responsabilizar-se pelo
funcionamento da secretaria, programando, com seus auxiliares, as atividades necessárias, coordenando, organizando e
respondendo pelo expediente geral; Planejar e dirigir, avaliar e controlar as atividades da secretaria em consonância com a
Direção, garantindo o fluxo de documentos e informações, inclusive estatísticas, necessárias ao processo pedagógico e
administrativo; Zelar pela guarda e sigilo dos documentos escolares; Atualizar arquivo de legislação e documentos da
escola, inclusive de ex-alunos.

