
ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

Gabinete do Prefeito

LEI COMPLEMENTAR Nº. 004/2019

ALTERA QUANTITATIVO DE CARGOS, ESPE-
CIFICA ATRIBUIÇÕES, VENCIMENTOS E
CARGAS HORÁRIAS, CRIA CARGOS, ALTE-
RANDO LEGISLAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO - PB,
dentro das atribuições que lhes são conferidas por Lei e em conformidade com o art. 44 e seguintes, da
Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte
Lei:

Art. 1° Ficam criados, no quadro de pessoal do Município de Cacimba de Dentro, os cargos
de Professor B – Língua Portuguesa, Professor B – Inglês, Professor B – História, Professor B – Geogra-
fia, Professor B – Ciências, Professor B – Educação Física, Professor B – Matemática, Professor A –
Fundamental I (Nível Normal ou Graduação em Pedagogia) e Professor de Libras, com atribuições, níveis
de escolaridade, vencimentos, quantitativos e cargas horárias contidos no Anexo I desta Lei.

Art. 2° Ficam criados, no quadro de pessoal do Município de Cacimba de Dentro, os cargos
de Coveiro, Médico Veterinário, Agente de Portaria, Pedreiro e Servente de Pedreiro, com atribuições,
níveis de escolaridade, vencimentos, quantitativos e cargas horárias contidos no Anexo II desta Lei.

Art. 3° Fica acrescido nos requisitos do cargo de Motorista, a exigência de habilitação ca-
tegoria D.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações or-
çamentárias próprias, constantes do Orçamento Municipal.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DEN-
TRO/PB, EM 28 DE MAIO DE 2019.
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ANEXO I

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES, NÍVEIS DE ESCOLARIDADE, VENCIMENTOS, QUANTITA-
TIVOS E CARGAS HORÁRIAS DE CARGOS

CARGO ATRIBUIÇÕES NÍVEL VENCIMENTOS QUANTITATIVO CARGA HO-
RÁRIA

Coveiro Controlar segundo
normas estabelecidas, o
cumprimento das exi-
gências para sepulta-
mento, exumação e
localização de sepultu-
ras; abrir covas e mol-
dar lajes para tampá-las;
sepultar e exumar cadá-
veres; auxiliar no trans-
porte de caixões; limpar
e capinar o cemitério,
mantendo-o limpo;
abrir e fechar os portões
e controlar o horário de
visita; transportar mate-
riais e equipamentos de
trabalho; preparar e
adubar a terra, ajudar no
plantio de árvores e
espécies ornamentais e
aguá-las; participar dos
trabalhos de caiação de
muros, paredes, etc;
executar outras tarefas
afins

Ensino Fun-
damental

Incompleto

R$ 998,00 01 40hs semanais

Agente de Por-
taria

Observar todas as me-
didas de precaução e
segurança das depen-
dências e manter-se

atualizado sobre pre-
venção e combate a

incêndio e outros pro-
blemas que possam

afetar a integridade da
instituição e de seus

ocupantes; verificar se
todas as portas e janelas

das dependências do
órgão estão trancadas,

no final de cada expedi-

Ensino Fun-
damental
Completo

R$ 998,00 03 40hs semanais
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ente; manter-se sempre
no posto de trabalho, e
realizar apenas ativida-
des relacionadas com o
trabalho de agente de
portaria; assegurar a
proteção do espaço

físico controlando fluxo
de entrada e saída de
pessoal, visitantes e
automóveis; realizar

rondas internas e exter-
nas nas instalações

verificando o estado dos
equipamentos que este-

jam nas instalações;
zelar pela ordem e se-

gurança das pessoas que
estejam dentro do am-
biente universitário;

atuar em caráter preven-
tivo, comprometer-se

com a segurança, digni-
dade da pessoa humana
e com a satisfação do

público; vedar a entrada
de pessoas não autori-
zadas; fiscalizar a en-

trada e saída de pessoas
e de veículos pelos

portões de acesso sob
sua vigilância; executar

tarefas correlatas ou
demais ações que ve-
nham a ser determina-
das pelo setor de segu-

rança da Prefeitura
Municipal de Cacimba

de Dentro.
Pedreiro Analisar e discutir com

o superior detalhes e
instruções técnicas do
projeto a ser executado;
Orientar e acompanhar
a execução do crono-
grama; Interpretar pro-
jetos, relatórios, regis-
tros da construção e
ordens de serviço; Par-
ticipar da instalação do
canteiro de obras, defi-
nindo locais físicos
conforme projeto, com-
por equipes, distribuir
tarefas e acompanhar a

Ensino Fun-
damental
Completo

R$ 998,00 02 40hs semanais
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realização das mesmas;
Controlar estoques de
materiais, bem como
resíduos e desperdícios
equipamentos e instru-
mentos necessários à
realização do trabalho;
Monitorar padrões de
qualidade da constru-
ção, verificar especifi-
cações dos materiais
utilizados no canteiro
de obras bem como as
condições de armaze-
nagem; Acompanhar a
realização do trabalho,
solucionando proble-
mas, redistribuindo
tarefas, remanejando
pessoal, controlando
qualidade e quantidade
do trabalho realizado;
Solicitar requisições de
materiais necessários à
execução dos serviços;
Auxiliar na elaboração
de manuais, relatórios e
cronogramas durante a
execução da obra; Par-
ticipar de programa de
treinamento, quando
convocado; Zelar pela
manutenção, limpeza,
conservação, guarda e
controle de todo o ma-
terial, aparelhos, equi-
pamentos e de seu local
de trabalho, observando
normas de segurança do
trabalho; Executar tare-
fas pertinentes à área de
atuação, utilizando-se
de equipamentos e
programas de informá-
tica; Executar outras
tarefas compatíveis com
as exigências para o
exercício da função.

Servente de
Pedreiro

Executar tarefas manu-
ais simples na constru-
ção civil para auxiliar
na edificação e reforma
de construção civil.
Auxiliar nas atividades

Ensino Fun-
damental

Incompleto

R$ 998,00 02 40hs semanais
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de ensino, pesquisa e
extensão; Efetuar a
carga, descarga e trans-
porte de materiais,
servindo-se das próprias
mãos ou utilizando
carrinho de mão e/ou
ferramentas manuais,
possibilitando a utiliza-
ção ou remoção daque-
les materiais; Escavar
valas e fossas, abrir
sulcos em pisos e pare-
des, extraindo terras,
rebocos, massas, permi-
tindo a execução de
fundações, o assenta-
mento de canalizações
ou tubulações para água
ou rede elétrica, ou a
execução de obras simi-
lares; Misturar cimento,
areia, água, brita e ou-
tros materiais, através
de processos manuais
ou mecânicos, obtendo
concreto ou argamassa;
Preparar e transportar
materiais, ferramentas,
aparelhos ou qualquer
peça, limpando-as e
arrumando-as de acordo
com instruções; Auxili-
ar o oficial ou encarre-
gado, em conjunto ou
sozinho para levar a
bom termo a execução
de suas tarefas; Zelar
pela conservação dos
locais onde estão sendo
realizados os serviços;
Executar outras tarefas
de mesma natureza e
nível de complexidade
associadas ao ambiente
organizacional.

Médico Veteri-
nário

Planejar e executar
programas de defesa
sanitária, proteção,
desenvolvimento e
aprimoramento relati-
vos à área veterinária e
zootécnica; prestar
assessoramento técnico
aos criadores do muni-

Superior R$ 1.600,00 01 40hs semanais
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cípio sobre o modo de
tratar e criar animais;
planejar e desenvolver
campanhas de serviços
de fomento; atuar em
questões legais de higi-
ene dos alimentos e no
combate às doenças
transmissíveis dos ani-
mais; estimular o de-
senvolvimento das
criações existentes no
município, bem como, a
implantação daquelas
economicamente mais
aconselháveis; instruir
os criadores sobre pro-
blemas de técnica pas-
toril; realizar exames,
diagnósticos e aplicação
de terapêutica médica e
cirurgia veterinárias;
inspecionar e atestar o
estado de sanidade de
produtos de origem
animal; fazer a vacina-
ção antirrábica, em
animais e orientar a
profilaxia da raiva:
pesquisar necessidades
nutricionais dos ani-
mais; estudar métodos
alternativos de trata-
mento e controle de
enfermidade de ani-
mais; responsabilizar-se
por equipes auxiliares
necessárias à execução
das atividades próprias
do cargo; conduzir
veículos de propriedade
do Município, executar
tarefas afins, inclusive
as editadas no respecti-
vo regulamento da
profissão

Professor B –
Língua Portu-

guesa

Elaborar planos de aula
escolhendo temas, defi-
nindo objetivos da aula,
selecionando e confec-
cionando materiais
didáticos, definindo
metodologia de ensino e
elaborando esquema de
aula; desenvolver ativi-

Superior R$ 1.888,55 02 26h:40 min
semanais
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dades pedagógicas de
fixação de conteúdo;
desenvolver atividades
recreativas em horários
estipulados; avaliar os
estudantes de maneira
formal e não formal a
partir do conhecimento
das especificidades da
turma, aplicando e
corrigindo as avalia-
ções; diagnosticar ne-
cessidades dos alunos e
buscando soluções
junto aos supervisores;
elaborar relatórios de
andamento das discipli-
nas e dos estudantes e
preencher ficha de de-
sempenho dos alunos;
participar de eventos do
calendário escolar,
confeccionando materi-
ais para decoração de
festas, criando ativida-
des, e trabalhando no
evento; atender pais ou
responsáveis de alunos
e participar de reuniões
pedagógicas e adminis-
trativas; acompanhar,
com profissional espe-
cializado, o desempe-
nho dos alunos com
necessidades especiais;
eventualmente, minis-
trar aulas em oficinas;
ensinar o conteúdo da
disciplina registrados
no Plano Esco-
lar/Projeto Pedagógico,
com base nas Diretrizes
Educacionais da Secre-
taria Municipal de Edu-
cacional (SME) e de
acordo com a legislação
educacional vigente,
além de avaliar e reor-
ganizar periodicamente
o trabalho pedagógico
para o cumprimento dos
objetivos documenta-
dos; participar da elabo-
ração da proposta peda-
gógica da escola que
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estiver lotado; elaborar
e cumprir o plano de
trabalho, segundo a
proposta pedagógica do
estabelecimento de
ensino; zelar pela
aprendizagem dos alu-
nos, dando condições
para a manutenção da
saúde física e psíquica
dos alunos; estabelecer
estratégias de recupera-
ção para os alunos de
menor rendimento;
ministrar os dias letivos
e horas aula estabeleci-
dos, além de participar
integralmente dos perí-
odos dedicados ao pla-
nejamento, avaliação e
ao desenvolvimento
profissional; colaborar
com as atividades de
articulação da escola
com as famílias e a
comunidade; executar o
trabalho diário de forma
a se vivenciar um clima
de respeito mútuo e de
relações que conduzam
à aprendizagem; Manter
com os colegas o espíri-
to de colaboração e
solidariedade indispen-
sável à eficiência da
obra educativa; realizar
com clareza, precisão e
presteza, toda escritura-
ção referente à execu-
ção da programação,
frequência e aproveita-
mento dos alunos; zelar
pela conservação dos
bens materiais, limpeza
e o bom nome da escola
e da rede municipal de
ensino; executar as
demais normas estabe-
lecidas no regimento
escolar, nas diretrizes
emanadas dos órgãos
superiores e legislação
federal, estadual e mu-
nicipal; participar da
elaboração e seleção de
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material didático a ser
utilizado em sala de
aula; analisar dados
referentes à recupera-
ção, aprovação, repro-
vação, frequência, in-
frequência e evasão de
alunos; participar na
eleição do conselho
escolar; cumprir os
horários de chegada e
saída estabelecidos pela
unidade escolar; com-
parecer às reuniões
convocadas pela secre-
taria municipal de edu-
cação e ou direção
escolar;  manter condu-
ta, dentro e fora do
estabelecimento de
ensino, compatível com
a função; executar ou-
tras tarefas compatíveis
com as exigências para
o exercício da função.

Professor B –
Inglês

Elaborar planos de aula
escolhendo temas, defi-
nindo objetivos da aula,
selecionando e confec-
cionando materiais
didáticos, definindo
metodologia de ensino e
elaborando esquema de
aula; desenvolver ativi-
dades pedagógicas de
fixação de conteúdo;
desenvolver atividades
recreativas em horários
estipulados; avaliar os
estudantes de maneira
formal e não formal a
partir do conhecimento
das especificidades da
turma, aplicando e
corrigindo as avalia-
ções; diagnosticar ne-
cessidades dos alunos e
buscando soluções
junto aos supervisores;
elaborar relatórios de
andamento das discipli-
nas e dos estudantes e
preencher ficha de de-
sempenho dos alunos;
participar de eventos do

Superior R$ 1.888,55 01 26h:40 min
semanais
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calendário escolar,
confeccionando materi-
ais para decoração de
festas, criando ativida-
des, e trabalhando no
evento; atender pais ou
responsáveis de alunos
e participar de reuniões
pedagógicas e adminis-
trativas; acompanhar,
com profissional espe-
cializado, o desempe-
nho dos alunos com
necessidades especiais;
eventualmente, minis-
trar aulas em oficinas;
ensinar o conteúdo da
disciplina registrados
no Plano Esco-
lar/Projeto Pedagógico,
com base nas Diretrizes
Educacionais da Secre-
taria Municipal de Edu-
cacional (SME) e de
acordo com a legislação
educacional vigente,
além de avaliar e reor-
ganizar periodicamente
o trabalho pedagógico
para o cumprimento dos
objetivos documenta-
dos; participar da elabo-
ração da proposta peda-
gógica da escola que
estiver lotado; elaborar
e cumprir o plano de
trabalho, segundo a
proposta pedagógica do
estabelecimento de
ensino; zelar pela
aprendizagem dos alu-
nos, dando condições
para a manutenção da
saúde física e psíquica
dos alunos; estabelecer
estratégias de recupera-
ção para os alunos de
menor rendimento;
ministrar os dias letivos
e horas aula estabeleci-
dos, além de participar
integralmente dos perí-
odos dedicados ao pla-
nejamento, avaliação e
ao desenvolvimento
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profissional; colaborar
com as atividades de
articulação da escola
com as famílias e a
comunidade; executar o
trabalho diário de forma
a se vivenciar um clima
de respeito mútuo e de
relações que conduzam
à aprendizagem; Manter
com os colegas o espíri-
to de colaboração e
solidariedade indispen-
sável à eficiência da
obra educativa; realizar
com clareza, precisão e
presteza, toda escritura-
ção referente à execu-
ção da programação,
frequência e aproveita-
mento dos alunos; zelar
pela conservação dos
bens materiais, limpeza
e o bom nome da escola
e da rede municipal de
ensino; executar as
demais normas estabe-
lecidas no regimento
escolar, nas diretrizes
emanadas dos órgãos
superiores e legislação
federal, estadual e mu-
nicipal; participar da
elaboração e seleção de
material didático a ser
utilizado em sala de
aula; analisar dados
referentes à recupera-
ção, aprovação, repro-
vação, frequência, in-
frequência e evasão de
alunos; participar na
eleição do conselho
escolar; cumprir os
horários de chegada e
saída estabelecidos pela
unidade escolar; com-
parecer às reuniões
convocadas pela secre-
taria municipal de edu-
cação e ou direção
escolar;  manter condu-
ta, dentro e fora do
estabelecimento de
ensino, compatível com
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a função; executar ou-
tras tarefas compatíveis
com as exigências para
o exercício da função.

Professor B –
História

Elaborar planos de aula
escolhendo temas, defi-
nindo objetivos da aula,
selecionando e confec-
cionando materiais
didáticos, definindo
metodologia de ensino e
elaborando esquema de
aula; desenvolver ativi-
dades pedagógicas de
fixação de conteúdo;
desenvolver atividades
recreativas em horários
estipulados; avaliar os
estudantes de maneira
formal e não formal a
partir do conhecimento
das especificidades da
turma, aplicando e
corrigindo as avalia-
ções; diagnosticar ne-
cessidades dos alunos e
buscando soluções
junto aos supervisores;
elaborar relatórios de
andamento das discipli-
nas e dos estudantes e
preencher ficha de de-
sempenho dos alunos;
participar de eventos do
calendário escolar,
confeccionando materi-
ais para decoração de
festas, criando ativida-
des, e trabalhando no
evento; atender pais ou
responsáveis de alunos
e participar de reuniões
pedagógicas e adminis-
trativas; acompanhar,
com profissional espe-
cializado, o desempe-
nho dos alunos com
necessidades especiais;
eventualmente, minis-
trar aulas em oficinas;
ensinar o conteúdo da
disciplina registrados
no Plano Esco-
lar/Projeto Pedagógico,
com base nas Diretrizes

Superior R$ 1.888,55 02 26h:40 min
semanais
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Educacionais da Secre-
taria Municipal de Edu-
cacional (SME) e de
acordo com a legislação
educacional vigente,
além de avaliar e reor-
ganizar periodicamente
o trabalho pedagógico
para o cumprimento dos
objetivos documenta-
dos; participar da elabo-
ração da proposta peda-
gógica da escola que
estiver lotado; elaborar
e cumprir o plano de
trabalho, segundo a
proposta pedagógica do
estabelecimento de
ensino; zelar pela
aprendizagem dos alu-
nos, dando condições
para a manutenção da
saúde física e psíquica
dos alunos; estabelecer
estratégias de recupera-
ção para os alunos de
menor rendimento;
ministrar os dias letivos
e horas aula estabeleci-
dos, além de participar
integralmente dos perí-
odos dedicados ao pla-
nejamento, avaliação e
ao desenvolvimento
profissional; colaborar
com as atividades de
articulação da escola
com as famílias e a
comunidade; executar o
trabalho diário de forma
a se vivenciar um clima
de respeito mútuo e de
relações que conduzam
à aprendizagem; Manter
com os colegas o espíri-
to de colaboração e
solidariedade indispen-
sável à eficiência da
obra educativa; realizar
com clareza, precisão e
presteza, toda escritura-
ção referente à execu-
ção da programação,
frequência e aproveita-
mento dos alunos; zelar
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pela conservação dos
bens materiais, limpeza
e o bom nome da escola
e da rede municipal de
ensino; executar as
demais normas estabe-
lecidas no regimento
escolar, nas diretrizes
emanadas dos órgãos
superiores e legislação
federal, estadual e mu-
nicipal; participar da
elaboração e seleção de
material didático a ser
utilizado em sala de
aula; analisar dados
referentes à recupera-
ção, aprovação, repro-
vação, frequência, in-
frequência e evasão de
alunos; participar na
eleição do conselho
escolar; cumprir os
horários de chegada e
saída estabelecidos pela
unidade escolar; com-
parecer às reuniões
convocadas pela secre-
taria municipal de edu-
cação e ou direção
escolar;  manter condu-
ta, dentro e fora do
estabelecimento de
ensino, compatível com
a função; executar ou-
tras tarefas compatíveis
com as exigências para
o exercício da função.

Professor B –
Geografia

Elaborar planos de aula
escolhendo temas, defi-
nindo objetivos da aula,
selecionando e confec-
cionando materiais
didáticos, definindo
metodologia de ensino e
elaborando esquema de
aula; desenvolver ativi-
dades pedagógicas de
fixação de conteúdo;
desenvolver atividades
recreativas em horários
estipulados; avaliar os
estudantes de maneira
formal e não formal a
partir do conhecimento

Superior R$ 1.888,55 01 26h:40 min
semanais
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das especificidades da
turma, aplicando e
corrigindo as avalia-
ções; diagnosticar ne-
cessidades dos alunos e
buscando soluções
junto aos supervisores;
elaborar relatórios de
andamento das discipli-
nas e dos estudantes e
preencher ficha de de-
sempenho dos alunos;
participar de eventos do
calendário escolar,
confeccionando materi-
ais para decoração de
festas, criando ativida-
des, e trabalhando no
evento; atender pais ou
responsáveis de alunos
e participar de reuniões
pedagógicas e adminis-
trativas; acompanhar,
com profissional espe-
cializado, o desempe-
nho dos alunos com
necessidades especiais;
eventualmente, minis-
trar aulas em oficinas;
ensinar o conteúdo da
disciplina registrados
no Plano Esco-
lar/Projeto Pedagógico,
com base nas Diretrizes
Educacionais da Secre-
taria Municipal de Edu-
cacional (SME) e de
acordo com a legislação
educacional vigente,
além de avaliar e reor-
ganizar periodicamente
o trabalho pedagógico
para o cumprimento dos
objetivos documenta-
dos; participar da elabo-
ração da proposta peda-
gógica da escola que
estiver lotado; elaborar
e cumprir o plano de
trabalho, segundo a
proposta pedagógica do
estabelecimento de
ensino; zelar pela
aprendizagem dos alu-
nos, dando condições
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para a manutenção da
saúde física e psíquica
dos alunos; estabelecer
estratégias de recupera-
ção para os alunos de
menor rendimento;
ministrar os dias letivos
e horas aula estabeleci-
dos, além de participar
integralmente dos perí-
odos dedicados ao pla-
nejamento, avaliação e
ao desenvolvimento
profissional; colaborar
com as atividades de
articulação da escola
com as famílias e a
comunidade; executar o
trabalho diário de forma
a se vivenciar um clima
de respeito mútuo e de
relações que conduzam
à aprendizagem; Manter
com os colegas o espíri-
to de colaboração e
solidariedade indispen-
sável à eficiência da
obra educativa; realizar
com clareza, precisão e
presteza, toda escritura-
ção referente à execu-
ção da programação,
frequência e aproveita-
mento dos alunos; zelar
pela conservação dos
bens materiais, limpeza
e o bom nome da escola
e da rede municipal de
ensino; executar as
demais normas estabe-
lecidas no regimento
escolar, nas diretrizes
emanadas dos órgãos
superiores e legislação
federal, estadual e mu-
nicipal; participar da
elaboração e seleção de
material didático a ser
utilizado em sala de
aula; analisar dados
referentes à recupera-
ção, aprovação, repro-
vação, frequência, in-
frequência e evasão de
alunos; participar na
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eleição do conselho
escolar; cumprir os
horários de chegada e
saída estabelecidos pela
unidade escolar; com-
parecer às reuniões
convocadas pela secre-
taria municipal de edu-
cação e ou direção
escolar;  manter condu-
ta, dentro e fora do
estabelecimento de
ensino, compatível com
a função; executar ou-
tras tarefas compatíveis
com as exigências para
o exercício da função.

Professor B –
Ciências

Elaborar planos de aula
escolhendo temas, defi-
nindo objetivos da aula,
selecionando e confec-
cionando materiais
didáticos, definindo
metodologia de ensino e
elaborando esquema de
aula; desenvolver ativi-
dades pedagógicas de
fixação de conteúdo;
desenvolver atividades
recreativas em horários
estipulados; avaliar os
estudantes de maneira
formal e não formal a
partir do conhecimento
das especificidades da
turma, aplicando e
corrigindo as avalia-
ções; diagnosticar ne-
cessidades dos alunos e
buscando soluções
junto aos supervisores;
elaborar relatórios de
andamento das discipli-
nas e dos estudantes e
preencher ficha de de-
sempenho dos alunos;
participar de eventos do
calendário escolar,
confeccionando materi-
ais para decoração de
festas, criando ativida-
des, e trabalhando no
evento; atender pais ou
responsáveis de alunos
e participar de reuniões

Superior R$ 1.888,55 03 26h:40 min
semanais
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pedagógicas e adminis-
trativas; acompanhar,
com profissional espe-
cializado, o desempe-
nho dos alunos com
necessidades especiais;
eventualmente, minis-
trar aulas em oficinas;
ensinar o conteúdo da
disciplina registrados
no Plano Esco-
lar/Projeto Pedagógico,
com base nas Diretrizes
Educacionais da Secre-
taria Municipal de Edu-
cacional (SME) e de
acordo com a legislação
educacional vigente,
além de avaliar e reor-
ganizar periodicamente
o trabalho pedagógico
para o cumprimento dos
objetivos documenta-
dos; participar da elabo-
ração da proposta peda-
gógica da escola que
estiver lotado; elaborar
e cumprir o plano de
trabalho, segundo a
proposta pedagógica do
estabelecimento de
ensino; zelar pela
aprendizagem dos alu-
nos, dando condições
para a manutenção da
saúde física e psíquica
dos alunos; estabelecer
estratégias de recupera-
ção para os alunos de
menor rendimento;
ministrar os dias letivos
e horas aula estabeleci-
dos, além de participar
integralmente dos perí-
odos dedicados ao pla-
nejamento, avaliação e
ao desenvolvimento
profissional; colaborar
com as atividades de
articulação da escola
com as famílias e a
comunidade; executar o
trabalho diário de forma
a se vivenciar um clima
de respeito mútuo e de



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

Gabinete do Prefeito
relações que conduzam
à aprendizagem; Manter
com os colegas o espíri-
to de colaboração e
solidariedade indispen-
sável à eficiência da
obra educativa; realizar
com clareza, precisão e
presteza, toda escritura-
ção referente à execu-
ção da programação,
frequência e aproveita-
mento dos alunos; zelar
pela conservação dos
bens materiais, limpeza
e o bom nome da escola
e da rede municipal de
ensino; executar as
demais normas estabe-
lecidas no regimento
escolar, nas diretrizes
emanadas dos órgãos
superiores e legislação
federal, estadual e mu-
nicipal; participar da
elaboração e seleção de
material didático a ser
utilizado em sala de
aula; analisar dados
referentes à recupera-
ção, aprovação, repro-
vação, frequência, in-
frequência e evasão de
alunos; participar na
eleição do conselho
escolar; cumprir os
horários de chegada e
saída estabelecidos pela
unidade escolar; com-
parecer às reuniões
convocadas pela secre-
taria municipal de edu-
cação e ou direção
escolar;  manter condu-
ta, dentro e fora do
estabelecimento de
ensino, compatível com
a função; executar ou-
tras tarefas compatíveis
com as exigências para
o exercício da função.

Professor B –
Educação Físi-

ca

Elaborar planos de aula
escolhendo temas, defi-
nindo objetivos da aula,
selecionando e confec-

Superior R$ 1.888,55 02 26h:40 min
semanais
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cionando materiais
didáticos, definindo
metodologia de ensino e
elaborando esquema de
aula; desenvolver ativi-
dades pedagógicas de
fixação de conteúdo;
desenvolver atividades
recreativas em horários
estipulados; avaliar os
estudantes de maneira
formal e não formal a
partir do conhecimento
das especificidades da
turma, aplicando e
corrigindo as avalia-
ções; diagnosticar ne-
cessidades dos alunos e
buscando soluções
junto aos supervisores;
elaborar relatórios de
andamento das discipli-
nas e dos estudantes e
preencher ficha de de-
sempenho dos alunos;
participar de eventos do
calendário escolar,
confeccionando materi-
ais para decoração de
festas, criando ativida-
des, e trabalhando no
evento; atender pais ou
responsáveis de alunos
e participar de reuniões
pedagógicas e adminis-
trativas; acompanhar,
com profissional espe-
cializado, o desempe-
nho dos alunos com
necessidades especiais;
eventualmente, minis-
trar aulas em oficinas;
ensinar o conteúdo da
disciplina registrados
no Plano Esco-
lar/Projeto Pedagógico,
com base nas Diretrizes
Educacionais da Secre-
taria Municipal de Edu-
cacional (SME) e de
acordo com a legislação
educacional vigente,
além de avaliar e reor-
ganizar periodicamente
o trabalho pedagógico
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para o cumprimento dos
objetivos documenta-
dos; participar da elabo-
ração da proposta peda-
gógica da escola que
estiver lotado; elaborar
e cumprir o plano de
trabalho, segundo a
proposta pedagógica do
estabelecimento de
ensino; zelar pela
aprendizagem dos alu-
nos, dando condições
para a manutenção da
saúde física e psíquica
dos alunos; estabelecer
estratégias de recupera-
ção para os alunos de
menor rendimento;
ministrar os dias letivos
e horas aula estabeleci-
dos, além de participar
integralmente dos perí-
odos dedicados ao pla-
nejamento, avaliação e
ao desenvolvimento
profissional; colaborar
com as atividades de
articulação da escola
com as famílias e a
comunidade; executar o
trabalho diário de forma
a se vivenciar um clima
de respeito mútuo e de
relações que conduzam
à aprendizagem; Manter
com os colegas o espíri-
to de colaboração e
solidariedade indispen-
sável à eficiência da
obra educativa; realizar
com clareza, precisão e
presteza, toda escritura-
ção referente à execu-
ção da programação,
frequência e aproveita-
mento dos alunos; zelar
pela conservação dos
bens materiais, limpeza
e o bom nome da escola
e da rede municipal de
ensino; executar as
demais normas estabe-
lecidas no regimento
escolar, nas diretrizes
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emanadas dos órgãos
superiores e legislação
federal, estadual e mu-
nicipal; participar da
elaboração e seleção de
material didático a ser
utilizado em sala de
aula; analisar dados
referentes à recupera-
ção, aprovação, repro-
vação, frequência, in-
frequência e evasão de
alunos; participar na
eleição do conselho
escolar; cumprir os
horários de chegada e
saída estabelecidos pela
unidade escolar; com-
parecer às reuniões
convocadas pela secre-
taria municipal de edu-
cação e ou direção
escolar;  manter condu-
ta, dentro e fora do
estabelecimento de
ensino, compatível com
a função; executar ou-
tras tarefas compatíveis
com as exigências para
o exercício da função.

Professor B –
Matemática

Elaborar planos de aula
escolhendo temas, defi-
nindo objetivos da aula,
selecionando e confec-
cionando materiais
didáticos, definindo
metodologia de ensino e
elaborando esquema de
aula; desenvolver ativi-
dades pedagógicas de
fixação de conteúdo;
desenvolver atividades
recreativas em horários
estipulados; avaliar os
estudantes de maneira
formal e não formal a
partir do conhecimento
das especificidades da
turma, aplicando e
corrigindo as avalia-
ções; diagnosticar ne-
cessidades dos alunos e
buscando soluções
junto aos supervisores;
elaborar relatórios de

Superior R$ 1.888,55 02 26h:40 min
semanais
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andamento das discipli-
nas e dos estudantes e
preencher ficha de de-
sempenho dos alunos;
participar de eventos do
calendário escolar,
confeccionando materi-
ais para decoração de
festas, criando ativida-
des, e trabalhando no
evento; atender pais ou
responsáveis de alunos
e participar de reuniões
pedagógicas e adminis-
trativas; acompanhar,
com profissional espe-
cializado, o desempe-
nho dos alunos com
necessidades especiais;
eventualmente, minis-
trar aulas em oficinas;
ensinar o conteúdo da
disciplina registrados
no Plano Esco-
lar/Projeto Pedagógico,
com base nas Diretrizes
Educacionais da Secre-
taria Municipal de Edu-
cacional (SME) e de
acordo com a legislação
educacional vigente,
além de avaliar e reor-
ganizar periodicamente
o trabalho pedagógico
para o cumprimento dos
objetivos documenta-
dos; participar da elabo-
ração da proposta peda-
gógica da escola que
estiver lotado; elaborar
e cumprir o plano de
trabalho, segundo a
proposta pedagógica do
estabelecimento de
ensino; zelar pela
aprendizagem dos alu-
nos, dando condições
para a manutenção da
saúde física e psíquica
dos alunos; estabelecer
estratégias de recupera-
ção para os alunos de
menor rendimento;
ministrar os dias letivos
e horas aula estabeleci-
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dos, além de participar
integralmente dos perí-
odos dedicados ao pla-
nejamento, avaliação e
ao desenvolvimento
profissional; colaborar
com as atividades de
articulação da escola
com as famílias e a
comunidade; executar o
trabalho diário de forma
a se vivenciar um clima
de respeito mútuo e de
relações que conduzam
à aprendizagem; Manter
com os colegas o espíri-
to de colaboração e
solidariedade indispen-
sável à eficiência da
obra educativa; realizar
com clareza, precisão e
presteza, toda escritura-
ção referente à execu-
ção da programação,
frequência e aproveita-
mento dos alunos; zelar
pela conservação dos
bens materiais, limpeza
e o bom nome da escola
e da rede municipal de
ensino; executar as
demais normas estabe-
lecidas no regimento
escolar, nas diretrizes
emanadas dos órgãos
superiores e legislação
federal, estadual e mu-
nicipal; participar da
elaboração e seleção de
material didático a ser
utilizado em sala de
aula; analisar dados
referentes à recupera-
ção, aprovação, repro-
vação, frequência, in-
frequência e evasão de
alunos; participar na
eleição do conselho
escolar; cumprir os
horários de chegada e
saída estabelecidos pela
unidade escolar; com-
parecer às reuniões
convocadas pela secre-
taria municipal de edu-
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cação e ou direção
escolar;  manter condu-
ta, dentro e fora do
estabelecimento de
ensino, compatível com
a função; executar ou-
tras tarefas compatíveis
com as exigências para
o exercício da função.

Professor A –
Fundamental I
(Nível Normal
ou Graduação
em Pedagogia)

Planejar, coordenar e
executar atividades
pedagógicas, lúdicas,
culturais e desportivas
nos anos iniciais do
Ensino Fundamental;
Ministrar aula nos anos
iniciais do Ensino Fun-
damental; Elaborar e
executar o plano anual
de trabalho em sintonia
com as diretrizes da
Política Educacional do
Município e com o
Projeto Pedagógico da
Unidade Educacional;
Participar de atividades
de formação continuada
promovidas pela Secre-
taria de Educação, Es-
porte e Lazer; Participar
de atividades de avalia-
ção do rendimento
escolar dos alunos;
Produzir e sistematizar
material pedagógico;
Manter atualizados os
registros de aula, de
frequência e de aprovei-
tamento escolar do
aluno; Acompanhar e
zelar pela frequência do
aluno à escola; Partici-
par de reuniões e outras
atividades programadas
pelas unidades educaci-
onais e pelas unidades
administrativas da Se-
cretaria de Educação,
Esporte e lazer; Cum-
prir as normas e diretri-
zes educacionais, o
regimento da escola e o
calendário escolar;
Participar do processo
de avaliação da unidade

Superior R$ 1.716,86 06 26h:40 min
semanais
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educacional; Fortalecer
a gestão democrática
das unidades educacio-
nais; Orientar e acom-
panhar o trabalho do
estagiário; Participar do
plano global da unidade
educacional; Constatar
necessidades e encami-
nhar o educando aos
setores específicos de
atendimento; Participar
de atividades cívicas e
de promoções internas e
externas; Manter-se
atualizado sobre a legis-
lação de ensino; Zelar
pela disciplina e pelo
material docente.

Professor de
Libras

Exercer de forma plena
e satisfatória, a função
de tradutor e intérprete
de Língua Brasileira de
Sinais/LIBRAS – lín-
gua portuguesa, e ainda,
oferecerá, em caráter
complementar e suple-
mentar ao currículo,
apoio pedagógico espe-
cializado, por meio de
metodologias que aten-
dam às necessidades
específicas dos alunos
com surdez, público-
alvo de atuação desse
profissional, matricula-
dos em classes de ensi-
no comum das unidades
da Rede Municipal de
Ensino.

Superior R$ 1.716,86 01 26h:40 min
semanais

Engenheiro
Civil

Leitura de projetos,
Planilhas de Orçamento
de Obras e Serviços de
Engenharia; Fiscaliza-
ção de obras e Serviços
de Engenharia; Formu-
lação de Laudos Técni-
cos, Pareceres e Bole-
tins de Medição; Con-
fecção de Projetos Bá-
sicos e avançados de
Obras e Serviços de
Engenharia; além de
assistência técnica em

Superior R$ 1.800,00 01 30 horas sema-
nais
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Atividades inerentes à
sua área de atuação no
Âmbito da Secretaria
Municipal de Infraes-
trutura em todo o muni-
cípio e acompanhar
obras e conservação dos
prédios públicos, dentre
outras.

Técnico em
Secretariado

Escolar

Atuar na gestão de
registros e documentos
escolares auxiliando
toda a gestão; Operaci-
onaliza processos de
matrícula e transferên-
cia de estudantes, de
organização de turmas e
de registros do histórico
escolar dos estudantes;
Controlar e organizar os
arquivos com registros
da vida acadêmica dos
alunos, fazer processos
de registro de conclusão
de cursos e colação de
grau, registrar em atas
as sessões e atividades
escolares específicas,
prestar atendimento ao
público, colaborar na
realização do planeja-
mento e gestão escolar,
atuar na organização de
registros e arquivos
escolares, operacionali-
zar processos de matrí-
cula e transferência de
estudante, organizar a
formação de turmas e
registro do histórico
escolar dos estudantes,
controlar e organizar
arquivos com registros
da vida escolar dos
estudantes, registrar em
atas as sessões e ativi-
dades específicas, in-
formar e orientar o
corpo docente a respeito
da organização e funci-
onalidade de diários
escolares.

Técnico/Médio R$ 998.00 10 40 horas sema-
nais
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GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DEN-

TRO/PB, EM 28 DE MAIO DE 2019.


