
LEI N.º 1231/15, DE 18 DE MARÇO DE 2015.

“Cria cargos de provimento por concurso público na estrutura
organizacional da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e
dá outras providências”.

Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados
APROVOU e eu SANCIONO, a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam criados na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de
Educação – SEMED, os cargos de provimento por concurso público, conforme descrito no
Anexo I desta lei.

§ 1º - Os vencimentos dos cargos serão fixados de acordo com o que dispõe a Lei
n.º 299/98, de 31 de março de 1998 – Plano de Classificação de Cargos, Carreiras e
Vencimentos do pessoal ativo do Poder Executivo do Município de Queimados.

§ 2º - O regime jurídico dos cargos criados por esta lei será estatutário na forma da
Lei nº 1060/11.

Art. 2º - As atribuições dos cargos públicos estão definidas no Anexo II desta lei e na
Lei nº 1052/11.

Art. 3º - As despesas com aplicação desta lei correrão à conta dos recursos próprios
do orçamento vigente.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

MAX RODRIGUES LEMOS
P R E F E I T O



ANEXO I

QUANTIDADE CARGO – NÍVEL MÉDIO JORNADA DE
TRABALHO SEMANAL SÍMBOLO

30 Auxiliar de Creche 40 horas APO-5
72 Cuidador de alunos portadores de necessidades

especiais
40 horas APO-5

06 Intérprete de Libras 40 horas APO-5
20 Monitor de Alunos 40 horas APO-5

ANEXO II

NÍVEL MÉDIO

CARGO ATRIBUIÇÕES

Auxiliar de Creche

 acompanhar a professora nas atividades pedagógicas realizadas com as
crianças;

 auxiliar a professora nas providências, controle e guarda do material
pedagógico;

 observar as condições de funcionamento dos equipamentos, instrumentos e
bens patrimoniais, para evitar riscos e prejuízos à criança;

 comunicar a necessidade de material, zelando pela manutenção do
suprimento necessário à realização das atividades;

 auxiliar a professora e responsabilizar-se, na ausência da mesma, pelos
objetos individuais da criança. Com atenção especial aos bicos,
mamadeiras, fraldas e medicamentos;

 responsabilizar-se pela limpeza e desinfecção de brinquedos e
equipamentos utilizados pelas crianças;

 acompanhar e participar sistematicamente dos cuidados essenciais
referentes à alimentação, higiene pessoal, repouso, bem estar, educação,
cultura, recreação e lazer das crianças;

 auxiliar a criança, prontamente, na sua higiene pessoal;
 auxiliar, sempre que necessário, as crianças nas refeições;
 auxiliar no recreio e intervalos na orientação das crianças, objetivando sua

segurança;
 participar em todas as aulas, auxiliando nos cuidados às crianças;
 organizar o ambiente e orientar as crianças para o repouso, permanecendo

com as mesmas todo o tempo em que estiverem dormindo;
 acompanhar a recepção e entrega das crianças junto às famílias, zelando

pela segurança e bem estar de todos;
 participar de todas as atividades realizadas pela Unidade Escolar;
 cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar

e SEMED;
 colaborar com o professor regente, equipe e direção, no desenvolvimento

das atividades previstas no Projeto Político Pedagógico;
 participar de centros de estudos, treinamentos e formações oferecidas pela

escola e/ou pela SEMED;
 participar efetivamente das atividades propostas pela escola e pela SEMED,

sempre que convocado.
 cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar

e SEMED;
 comparecer a reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Educação e

ou Direção Escolar;
 executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da



função;
 exercer outras atribuições correlatas.

Cuidador de alunos
portadores de
necessidades
especiais

 promover o atendimento das necessidades específicas do aluno portador de
necessidades especiais, em escola regular;

 atuar no ambiente escolar dentro e fora da sala de aula, acompanhando o
aluno nas dependências da instituição, auxiliando-o a se locomover e a se
localizar no espaço escolar;

 permanecer durante a entrada e saída do aluno da escola, orientando e
conduzindo-o ao seu grupo da turma;

 facilitar a inclusão do aluno na sala de aula, acompanhando o trabalho
cooperativo;

 manter-se sempre junto ao aluno e ao professor na sala de aula, cumprindo
dentro do possível, a rotina pedagógica, auxiliando no cumprimento das
tarefas escolares;

 acompanhar o aluno nos espaços e atividades fora da sala de aula, nas
atividades lúdicas e recreativas, durante a alimentação, a ida ao banheiro
(principalmente em processo de desfraldamento) e nas atividades de
higiene;

 realizar higiene corporal do aluno incluído. Caso o aluno tenha autonomia
para essas atividades, deverá estar presente para supervisionar;

 acompanhar o aluno em atividades sociais e culturais programadas pela
Unidade Escolar;

 ler e escrever pelo aluno em caso de impossibilidade do mesmo;
 na falta do aluno assistido, o profissional deverá permanecer em sala de aula

apropriando-se dos conteúdos curriculares para repassar ao aluno quando
este retornar à aula.

 cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar
e SEMED;

 entregar relatórios, sempre que solicitado, à ETAP e SEMED;
 participar de centros de estudos, treinamentos e formações oferecidas pela

escola e/ou pela SEMED;
 participar efetivamente das atividades propostas pela escola e pela SEMED,

sempre que convocado.
 cumprir os horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar

e SEMED;
 comparecer a reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Educação e

ou Direção Escolar;
 manter conduta, dentro e fora do estabelecimento de ensino, compatível com

a função;
 executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da

função.
 exercer outras atribuições correlatas.

Intérprete de Libras

 ter domínio dos processos, dos modelos, das estratégias e técnicas de
tradução e interpretação, além de possuir formação específica na área de
sua atuação;

 ser fluente em LIBRAS e Língua Portuguesa (expressão e recepção), sendo
o canal comunicativo entre o aluno surdo, o professor, os colegas e equipe
escolar;

 apoiar o uso e difusão da LIBRAS no universo escolar;
 desenvolver junto à escola mecanismos de avaliação dos conteúdos

curriculares expressos em LIBRAS, desde que devidamente registrados em
vídeo ou em outros meios eletrônicos;

 orientar alunos com surdez no uso de equipamentos e/ou novas tecnologias
de informação e comunicação;

 confeccionar, solicitar, disponibilizar e orientar a utilização de recursos
didáticos;

 planejar e acompanhar as atividades pedagógicas desenvolvidas em
parceria com os demais profissionais da Unidade de Ensino, na perspectiva



do trabalho colaborativo e comunidade escolar, quando necessário, em
consonância com o projeto político-pedagógico, com disponibilidade de atuar
em Unidades de Ensino alternadas.

 colaborar com o professor regente, equipe e direção, no desenvolvimento
das atividades previstas no Projeto Político Pedagógico;

 participar de centros de estudos, treinamentos e formações oferecidas pela
escola e/ou pela SEMED;

 participar efetivamente das atividades propostas pela escola e pela SEMED,
sempre que convocado.

 executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função;

 exercer outras atribuições correlatas.

Monitor de Alunos

 auxiliar a equipe técnico-administrativo-pedagógica e docente, atuando de
forma direta com o corpo discente;

 zelar pela organização da escola como um todo;
 exercer o monitoramento das dependências da escola: pátio, corredores,

refeitório, portões e demais locais onde haja alunos, em atividade ou não;
 auxiliar na organização da entrada e saída dos turnos, zelando pela

segurança do aluno, pelo seu deslocamento, seu direcionamento e sua
permanência nos espaços de atividades pedagógicas;

 monitorar o deslocamento e permanência dos alunos nos corredores e
banheiros da unidade escolar;

 monitorar o cumprimento, pelos alunos, de horários estipulados para as
atividades escolares;

 manter a ordem e a segurança no ambiente de trabalho, em conformidade
com as normas e instruções para a prevenção de acidentes;

 prestar assistência, no que lhe couber, ao aluno que adoecer ou sofrer
qualquer acidente, comunicando o fato de forma imediata à autoridade
escolar competente;

 colaborar de forma efetiva na divulgação de informações junto à comunidade
escolar;

 comunicar sistematicamente ao dirigente de turno a dinâmica das atividades
em andamento, bem como as ocorrências no seu turno de trabalho;

 comunicar à dirigência de turno os casos de alunos retardatários e não
permitir, antes de findar os trabalhos escolares, a saída de alunos sem a
devida autorização;

 informar à direção e/ou dirigência de turno, a permanência de pessoas não
autorizadas no recinto da unidade escolar;

 participar de pleito eletivo do Conselho Escolar e atuar de forma efetiva
como representante do seu segmento quando eleito para cargo neste
colegiado;

 participar da discussão do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar;
 executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da

função, designadas pela Direção da escola;
 cumprir normas da Secretaria Municipal de Educação;
 desempenhar as funções com competência, assiduidade, pontualidade,

senso de responsabilidade, zelo, presteza e discrição;
 exercer outras atribuições correlatas.


