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                PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                                                          

                  

                     ESTADO DE SÃO PAULO 

    

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  
 

 

Função 

Essencial 
Planejar e desenvolver situações de ensino e aprendizagem voltadas para a qualificação profissional de jovens e adultos orientando-os nas técnicas 

específicas da área em questão; atualizar seus conhecimentos; prestar esclarecimentos e informações. 
Detalhada 1- Organizar as carteiras dos alunos nas salas de aulas de maneira adequada para determinada disciplina a ser ministrada. 

2- Solicitar aos alunos a maneira em que devem se posicionar durante as aulas. 

3- Manter-se atento para alunos que necessitam de lugares adequados como, por exemplo, colocar o aluno próximo ao quadro caso apresente alguma 

dificuldade em enxergar, ou sentar-se em cadeiras apropriadas. 

4- Selecionar o conteúdo anual, semestral, mensal e diário a ser ministrado seguindo a portaria didática. 

5- Selecionar o melhor método pedagógico para possibilitar e garantir a transmissão dos conhecimentos aos alunos, despertando os interesses dos 

mesmos. 

6- Fazer fotocópia do material e distribuir aos alunos e/ou transmitir os conteúdos programados para as aulas escrevendo-o na lousa. 

7- Limpar a lousa após sua utilização e deixar a sala de aula organizada para a próxima aula. 

8- Solicitar a participação e envolvimento dos alunos durante as aulas. 

9- Transmitir tarefas aos alunos para serem desenvolvidas dentro da sala de aula ou em casa. 

10- Elaborar, aplicar e corrigir formas de avaliação dos alunos. 

11- Avaliar o desempenho dos alunos ao longo das aulas e durante as avaliações. 

12- Avaliar o desempenho de seu trabalho. 

13- Reforçar e revisar os conteúdos. 

14- Acompanhar o processo de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. 

15- Reforçar, revisar e/ou atualizar os conteúdos programados que serão transmitidos aos alunos.  

16- Estudar e atualizar seus conhecimentos sobre os conteúdos oferecidos na disciplina. 

17- Frequentar cursos e palestras, quando convocado. 

18- Desenvolver grupos de discussões com a participação do corpo docente. 

19- Trocar experiências com outros profissionais. 

20- Elaborar e redigir relatórios sobre alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem ou de disciplina. 

21- Esclarecer os conteúdos e procedimentos pedagógicos utilizados aos responsáveis e direção escolar. 

22- Fornecer informações do andamento e freqüência dos alunos verbalmente e por escrito. 

23- Responsabilizar-se por materiais e equipamentos utilizados. 

24- Elaborar relatórios de atividades para as empresas parceiras do projeto desenvolvido. 
 

Eventualmente auxilia em outras tarefas afins. 
 

Escolaridade: Ensino Médio/Técnico Completo. 

Conhecimentos: Conhecimentos específicos à área/curso de atuação e básico em informática. 

Habilidades: Atencioso, habilidade verbal, boa fonação, iniciativa, criatividade e trabalhar com equipes multidisciplinares. 
* Referência da Grade de Salário Base / Técnico Esportivo, Cultural e Social.    
- Versão 1, disponibilizada em julho/2020. 
 

 

 

CARGO: TÉCNICO ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL - INSTRUTOR DE CURSO 

PROFISSIONALIZANTE (efetivo) 


