
 

 

 

 

DIRETORIA DE ENSINO, GESTÃO E ESCOLA DE FORMAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

ANEXO I 

 

VAGAS 

Cargos/Disciplinas Requisitos Básicos 
Atribuições 

 

Valor/Salário/Carga 

horária Ampla 

concorrência 

Deficiente 

 

4 

 

1 

Professor(a) de 

Educação - Segundo 

Segmento -

Qualificação 

Profissional - 

Cuidador de Idoso 

 

 

Diploma, certidão de conclusão ou 

certificado de conclusão do Curso superior 

de Enfermagem devidamente registrado e 

fornecido por instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação e registro no 

conselho da categoria. Conhecimentos de 

Informática básica. 

 

Ministrar aulas ligadas à sua área 

de conhecimentos científicos 

articulando aos eixos temáticos aos 

saberes dos estudantes envolvidos 

no processo de ensino e de 

aprendizagem, mantendo uma 

relação dialógica; desenvolver 

atividades que estimulem o diálogo 

dos estudantes e ajudem a 

desenvolver conceitos e práticas de 

trabalhos coletivos e solidários; 

2.884,20 

 
20h em sala de aula 
10h de 

planejamento e 

formação 

continuada 

 

4 

 

1 
Professor(a) de 

Educação - segundo 

Segmento - 

Qualificação 

Profissional - Agente 

Diploma, certidão de conclusão ou 

certificado de conclusão do Curso superior 

de Enfermagem devidamente registrado e 

fornecido por instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação e registro no 

2.884,20 

 

20h em sala de aula 
10h de 

planejamento e 

formação 



 

 

Comunitário de 

Saúde 

conselho da categoria. Conhecimentos de 

Informática básica. 
trabalhar com os estudantes 

atividades de interação social 

escola e Trabalhar com projetos 

pedagógicos articulados a 

qualificação profissional para que 

haja uma sintonia integrada ao 

mundo do trabalho em todas as 

áreas de conhecimentos; 

Elaborar de forma integrada entre 

educadores, coordenar, 

acompanhar e avaliar os projetos a 

serem desenvolvidos no tempo 

escola; participar da construção da 

Proposta Pedagógica a ser 

formatada no decorrer do curso; 

preencher os instrumentos 

pedagógicos quando necessário; 

Cumprir os dias letivos e horas-

aula, previsto em lei, além de 

participar dos planejamentos 

integrados, à avaliação, formação 

continuada 

8  2 

 

Professor(a) da 

Educação - Primeiro 

e segundo 

Segmentos - 

Qualificação 

Profissional - curso 

Agente de Gestão 

de Resíduo Sólido 

Diploma, certidão de conclusão ou 

certificado de conclusão do curso de 

Graduação em Geografia, Ecologia, 

Biogeografia, Engenharia de Materiais, 

Engenharia Ambiental, Química, 

Engenharia Civil, devidamente fornecido 

por instituição reconhecida pelo Ministério 

da Educação. Conhecimentos de 

Informática básica. 

2.884,20 

 
20h em sala de aula 

10h de 

planejamento e 

formação 

continuada 

4 1 Professor(a) da 

Educação - Segundo 

Segmento - de 

Qualificação 

Profissional do curso 

Recepcionista de 

Escritório 

Diploma, certidão de conclusão ou 

certificado de conclusão do curso de 

graduação em Administração ou 

Marketing, ou Processos Gerenciais, ou 

Gestão de Processos, ou Gestão Comercial, 

ou Gestão Pública, Recursos Humanos, 

Secretariado, devidamente registrado e 

fornecido por instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação e registro no 

conselho da categoria. Conhecimentos de 

Informática básica. 

2.884,20 

 
20h em sala de aula 
10h de 

planejamento e 

formação 

continuada 

4 1 Professor(a) da 

Educação – Segundo 

Segmento - 

Diploma, certidão de conclusão ou 

certificado de conclusão do curso de 

graduação em Administração, ou Processos 

2.884,20 

 
20h em sala de aula 



 

 

Qualificação 

Profissional - curso 

Repositor de 

Mercadorias 

Gerenciais, ou Gestão de Processos, ou 

Gestão Comercial, ou Gestão Pública, 

Recursos Humanos devidamente registrado 

e fornecido por instituição reconhecida 

pelo Ministério da Educação e registro no 

conselho da categoria. Conhecimentos de 

Informática básica. 

continuada; manter relações 

interpessoais entre os demais 

docentes e coordenadores 

pedagógicos. Trabalhar quando 

necessário, com as estratégias e 

metodologias ativas que cheguem a 

aprendizagem dos estudantes, 

podendo ser, remota, híbrida, com 

material impresso, redes sociais, 

dentre outras. De acordo com as 

diretrizes pedagógicas da SEDEC, 

em tempo hábil, poderá utilizar 

estratégias para aulas presenciais. 

 

10h de 

planejamento e 

formação 

continuada 

4 1 Professor(a) da 

Educação - Primeiro 

Segmento - 

Qualificação 

Profissional - Curso 

de Zelador de Prédio 

Diploma, certidão de conclusão ou 

certificado de conclusão do curso de 

graduação em Administração ou 

Marketing, ou Processos Gerenciais, ou 

Gestão de Processos, ou Gestão Comercial, 

ou Gestão Pública, Gestão de Recursos 

Humanos devidamente registrado e 

fornecido por instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação e registro no 

conselho da categoria. Conhecimentos de 

Informática básica. 

2.884,20 

 
20h em sala de aula 
10h de 

planejamento e 

formação 

continuada 

4 1 Professor(a) da 

Educação – Primeiro 

Segmento –

Qualificação 

Profissional – curso 

Diploma de graduação em Ciências 

Naturais, em agronomia, ou em Engenharia 

Agrícola, com habilidade comprovada na 

área, devidamente registrado e fornecido 

por instituição reconhecida pelo Ministério 

2.884,20 

 
20h em sala de aula 

10h de 

planejamento e 

formação 

continuada 



 

 

de Horticultor de 

produtos orgânicos  

da Educação. Conhecimentos de 

Informática básica.  

 

4 1 Professor(a) da 

Educação – Primeiro 

Segmento – 

Qualificação 

Profissional – curso 

de Auxiliar de 

Cozinha.  

 

Diploma, certidão de conclusão ou 

certificado de conclusão do curso de 

graduação Ciências Naturais ou Nutrição, 

ou Gastronomia, devidamente registrado e 

fornecido por instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação. Conhecimentos de 

Informática básica. 

2.884,20 

 
20h em sala de aula 
10h de 

planejamento e 

formação 

continuada 

 


