
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

EDITAL Nº 182, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

TRABALHO

13.04.1988

UNIÃO

RETIFICA Edital nº 179 de 24 de 

novembro de 2021 

 

O Prefeito Municipal de Terra de Areia, no uso de suas atribuições, e visando à contratação de 

profissionais, por prazo determinado para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, amparado 

em excepcional interesse público, com fulcro no art. 37, IX, da CF e art. 232, art. 233, III e art. 234 da Lei 

Municipal nº 855/2000, Plano de Carreira Lei nº 2.150/2013, RETIFICA o Edital nº 179 de 24 de novembro 

de 2021, que passa a ter a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE SALA 

 

PADRÃO: 07 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição sintética: Auxiliar os professores no atendimento das crianças, nas Escolas Municipais, para assegurar o 

bem estar e o desenvolvimento das mesmas; 

 

Descrição Analítica: Participar das atividades desenvolvidas pelo professor, em sala de aula, ou fora dela; Manter-

se integrado(a) com o ( a) professora e as crianças; Participar das reuniões pedagógicas e de grupos de estudos, na 

Unidade Educativa; Seguir a orientação da supervisão da Unidade Educativa; Orientar para que a criança adquira 

hábitos de higiene; Auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos (jogos, materiais de sucata, e outros); 

Promover ambiente e de respeito mútuo e cooperação, entre as crianças e demais profissionais da Unidade 

Educativa, proporcionando o cuidado e educação; Atender as crianças respeitando a fase em que estão vivendo; 

Interessar-se e entender a proposta da Educação; Participar das formações propostas pelo Departamento de 

Educação Infantil; Atender as solicitações das crianças; Auxiliar na adaptação das novas crianças; Comunicar ao 

professor e ao supervisor, anormalidades no processo de trabalho; Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de 

trabalho; Participar ativamente, no processo de adaptação das crianças e atendendo as suas necessidades; Participar 

do processo de integração da unidade educativa, família e comunidade; Desenvolver hábitos de higiene, junto 

à criança; Atender as necessidades de Medicina, Higiene e Segurança do trabalho; Conhecer o processo de 

desenvolvimento da criança, mantendo-se atualizado, através de leituras, encontros pedagógicos, formação 

continuada em serviço, seminários e outros eventos; Comunicar ao professor e ou/direção situações que requeiram 

atenção especial; Realizar outras atividades correlatas com a função. 

 

CONDIÇÕES DE TABALHO: 

 

Geral: carga horária semanal de 40 horas; 

Especial: o exercício da função poderá exigir a prestação de serviços aos sábados, domingos e feriados; sujeito ao 

uso de uniforme fornecido pelo município. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

Idade: mínima de 18 anos 
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Instrução: Nível Médio na modalidade normal e/ou Graduação em Pedagogia (Redação dada pela Lei 

nº 2458/2019) 

 

Leia-se: 

CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE SALA 

 

PADRÃO: 07 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Descrição sintética: Auxiliar os professores no atendimento das crianças, nas Escolas Municipais, para assegurar o 

bem estar e o desenvolvimento das mesmas; 

 

Descrição Analítica: Participar das atividades desenvolvidas pelo professor, em sala de aula, ou fora dela; Manter-

se integrado(a) com o (a) professora e as crianças; Participar das reuniões pedagógicas e de grupos de estudos, na 

Unidade Educativa; Seguir a orientação da supervisão da Unidade Educativa; Orientar para que a criança adquira 

hábitos de higiene; Auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos (jogos, materiais de sucata, e outros); 

Promover ambiente e de respeito mútuo e cooperação, entre as crianças e demais profissionais da Unidade 

Educativa, proporcionando o cuidado e educação; Atender as crianças respeitando a fase em que estão vivendo; 

Interessar-se e entender a proposta da Educação; Participar das formações propostas pelo Departamento de 

Educação Infantil; Atender as solicitações das crianças; Auxiliar na adaptação das novas crianças; Comunicar ao 

professor e ao supervisor, anormalidades no processo de trabalho; Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de 

trabalho; Participar ativamente, no processo de adaptação das crianças e atendendo as suas necessidades; Participar 

do processo de integração da unidade educativa, família e comunidade; Desenvolver hábitos de higiene, junto à 

criança; Atender as necessidades de Medicina, Higiene e Segurança do trabalho; Conhecer o processo de 

desenvolvimento da criança, mantendo-se atualizado, através de leituras, encontros pedagógicos, formação 

continuada em serviço, seminários e outros eventos; Comunicar ao professor e ou/direção situações que requeiram 

atenção especial; Realizar outras atividades correlatas com a função. 

 

CONDIÇÕES DE TABALHO: 

 

Geral: carga horária semanal de 40 horas; 

Especial: o exercício da função poderá exigir a prestação de serviços aos sábados, domingos e feriados; sujeito ao 

uso de uniforme fornecido pelo município. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

Idade: mínima de 18 anos 

Instrução: Nível Médio na modalidade normal e/ou Cursando Graduação em Pedagogia 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA 
Registre-se e Publique-se.  
 

 

ALUÍSIO CURTINOVE TEIXEIRA 

Prefeito Municipal 

                     

https://leismunicipais.com.br/a/rs/t/terra-de-areia/lei-ordinaria/2019/245/2458/lei-ordinaria-n-2458-2019-altera-o-art-4-da-lei-municipal-n-2150-de-30-12-2013-que-estabelece-o-plano-de-carreira-dos-servidores-do-municipio-de-terra-de-areia-criando-02-dois-cargos-de-provimento-efetivo-e-da-outras-providencias

