
DECRETO Nº 3.554, DE 4 DE ABRIL DE 2012. 
 
 
 

Estabelece critérios para contratação 
temporária e rescisão de contrato de 
educadores do Ensino Fundamental, 
educadores de qualificação profissional, 
educadores de participação cidadã – 
assistentes sociais, educadores para 
acompanhamento e acolhimento às crianças 
de 0 a 8 anos, filhas dos jovens atendidos 
pelo programa, educador para atendimento 
educacional especializado, assistente 
administrativo, assistente pedagógico, e 
tradutor e interprete educacional em libras 
da Rede Municipal de Patos de Minas. 

 
 
 

A Prefeita do Município de Patos de Minas, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição Federal, art. 38 
e inciso VII do art. 95 da Lei Orgânica do Município,  
 
 

D E C R E T A: 
 
 

CAPÍTULO I  
 

DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 
 

Seção I  
 

Da Competência 
 
Art.1o  Compete à Secretaria Municipal de Educação preencher vagas 

existentes para contratação e rescisão de contrato de profissionais para atuarem no 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM -, modalidade ProJovem 
Urbano, coordenando:o processo de inscrição, classificação e contratação para os 
cargos de: 

 
I – Educadores do Ensino Fundamental; 
II – Educadores de participação cidadã; 
III – Educadores de qualificação profissional;  
IV – Educadores para acompanhamento e acolhimento às crianças de 

0 (zero) a 8 (oito) anos, filhas dos jovens atendidos pelo programa; 
                      V – Tradutor e Interprete Educacional de Libras; 
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                       VI – Educador para atendimento educacional especializado; 
                       VII – Assistente Administrativo; 
                       VIII – Assistente Pedagógico. 
 
 

Seção II 
 

Das Inscrições 
 

Art. 2o  As inscrições dos profissionais para atuar no Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM -, serão efetivadas na SEMED, em 
período estabelecido no Anexo I deste Decreto. 

 
§ 1o  O candidato deverá preencher requerimento próprio, que lhe 

garantirá a inclusão na lista de classificação geral. 
 
§ 2o  O cronograma do processo seletivo constante do Anexo I deste 

Decreto deverá ser amplamente divulgado. 
 
§ 3o  Não será permitida inscrição por procuração. 
 
§ 4º  Cada profissional poderá se inscrever em apenas um cargo. 
 
Art. 3o  No ato da inscrição, o candidato preencherá um requerimento, 

explicitando a habilitação, o cargo, a que concorre e demais dados solicitados. 
 
§1o  As informações constantes do requerimento são de inteira 

responsabilidade do candidato. 
 
§2o  A omissão de dados e a irregularidade detectada, a qualquer 

tempo, implicam na desclassificação do candidato e/ou dispensa, de ofício, mediante 
rescisão de contrato. 

 
Art. 4o  As inscrições serão processadas em duas vias, cabendo ao 

funcionário da SEMED, responsável pelo seu recebimento, devolver ao candidato 
uma cópia assinada. 

 
Art. 5o  É vedada qualquer alteração de dados após o ato de inscrição. 

 
 

Seção III 
 

Dos Requisitos para Inscrição 
 
Art.6º  São requisitos para inscrição: 
                     
I – ser brasileiro nato ou gozar das prerrogativas previstas no art.12, § 

1º da Constituição Federal; 
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II – estar em dia com as obrigações resultantes da Legislação Eleitoral; 
III – não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno 

exercício de seus direitos civis e políticos; 
IV – ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data do 

encerramento das inscrições; 
V – possuir os requisitos exigidos de acordo com o quadro de vagas, 

conforme Anexo II deste Decreto. 
 
 
 

Seção III  
 
 

Da Classificação 
 
 

Art. 7o  Para classificação dos candidatos inscritos será observada a 
pontuação cumulativa de acordo com os quadros abaixo: 

 
I – Educador de Qualificação Profissional: 
 
 

Habilitação para Educadores de 
Qualificação Profissional 

Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
máxima 

Curso completo de Ensino Superior na 
área especifica ou curso completo de 
ensino médio com qualificação técnica 
exigida para cada categoria 

3,0 3,0 

Experiência profissional em docência ou 
instrutória nas habilidades ocupacionais 
exigidas para cada categoria 

1,0 
(para cada ano) 2,0 

Experiência em docência no Ensino 
Fundamental ou na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (5ª a 8ª 
série) 

1,0 
(para cada ano) 2,0 

Cursos na área de informática (Officce 
Básico - Windows, Excel, Word, Acess e 
Linux) 

1,0 1,0 

Pós-graduação latu sensu na área a qual 
concorre, devidamente reconhecido pelo 
MEC 

1,0 1,0 

Mestrado 1,0 1,0 
TOTAL DE PONTOS  10,0 
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II – Educador do Ensino Fundamental: 
 

Habilitação para Educadores do 
Ensino Fundamental 

Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
máxima 

Licenciatura plena em uma das 
seguintes especialidades: Matemática, 
Biologia, História, Geografia, Letras com 
habilitação em língua estrangeira/inglês, 
Letras com habilitação em língua 
portuguesa. 

2,0 2,0 

Experiência em docência no Ensino 
Fundamental Regular 

0,5 
(a cada ano) 1,5 

Experiência em docência na modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos (5ª a 
8ª série) 

0,5 
(a cada ano) 3,0 

Cursos na área de Ensino Fundamental 
Regular e na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos, com carga horária 
mínima de 60 (sessenta) horas, a partir 
de 2006. 

0,5 
( a cada curso) 1,0 

Cursos na área de informática (Officce 
Básico - Windows, Excel, Word, Acess e 
Linux) 

1,0 1,0 

Pós-graduação latu sensu na área de 
educação, devidamente reconhecido 
pelo MEC 

0,5 0,5 

Mestrado 1,0 1,0 
TOTAL DE PONTOS  10,0 
 

III – Educadores de Participação Cidadã: 
 

Habilitação para Educadores de 
participação cidadã – assistente 
social 

Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
máxima 

Graduação em Ciências Humanas, 
Sociais, Aplicadas ou em Educação ou 
Graduação em Serviço Social com cópia 
do registro profissional no Conselho 
Regional de Serviço Social - CRESS  

2,0 2,0 

Experiência como profissional na área 
de projetos sociais ou serviços 
comunitários 

1,0 
(a cada seis 

meses) 
2,0 

Experiência em docência no Ensino 
Fundamental Regular ou na modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos (5ª a 
8ª series) 

1,0 
(a cada seis 

meses) 
2,0 

Cursos na área de Ensino Fundamental 0,5 1,0 
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Regular e na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos, com carga horária 
mínima de 60 (sessenta) horas, a partir 
de 2006. 

(por curso) 

Cursos na área de informática (Officce 
Básico - Windows, Excel, Word, Acess e 
Linux) 

1,0 1,0 

Pós-graduação latu sensu na área a qual 
concorre, devidamente reconhecido pelo 
MEC 

1,0 1,0 

Mestrado 1,0 1,0 
TOTAL DE PONTOS  10,0 
 

IV – Educadores para acompanhamento do acolhimento às crianças de 
0 a 8 anos, filhas dos jovens atendidos pelo Programa: 
 
Habilitação para Educadores para 
acompanhamento e acolhimento às 
crianças de 0 a 8 anos 

Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
máxima 

Curso de nível médio na modalidade 
Normal 2,0 2,0 

Curso superior em Pedagogia com 
habilitação para docência na Educação 
Infantil e séries iniciais do Ensino 
Fundamental 

2,0 2,0 

Experiência em docência na Educação 
Infantil 

1,0 
(a cada ano) 2,0 

Cursos na área da Educação Infantil, 
com carga horária mínima de 40 
(quarenta) horas, a partir de 2006 

1,0 1,0 

Cursos na área de informática (Officce 
Básico - Windows, Excel, Word, Acess e 
Linux) 

1,0 1,0 

Pós-graduação latu sensu na área de 
educação, devidamente reconhecido 
pelo MEC 

1,0 1,0 

Mestrado 1,0 1,0 
TOTAL DE PONTOS  10,0 
 

V - Tradutor e Interprete Educacional de Libras: 
 

Habilitação para Tradutor e Interprete 
de Libras 

Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
máxima 

Formação Mínima em nível Médio 
Completo com certificado pelo 
PROLIBRAS ou Licenciatura em 
Letras/Libras 

3,0 3,0 
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Autorização de estar apto para assumir 
atividades interpretativas como Tradutor 
Interprete Educacional de Libras 
expedido pelo CAS/SEE – Centro de 
Capacitação de profissionais da 
Educação e de Atendimento às pessoas 
com Surdez. 

1,5 1,5 

Declaração de estar apto para atuar 
como Tradutor e Interprete Educacional 
de Libras, no ano em curso, expedida 
pelo CAS/MG – Centro de capacitação 
de profissionais da Educação e de 
Atendimento às pessoas com Surdez. 

1,5 1,5 

Cursos na área de Libras com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, a partir de 2006. 

1,0 
( por curso) 2,0 

Pós-graduação latu sensu na área de 
educação, devidamente reconhecido 
pelo MEC 

1,0 1,0 

Mestrado 1,0 1,0 
TOTAL DE PONTOS  10,0 
 

VI – Educador para atendimento educacional especializado: 
 

Habilitação para Educador para 
atendimento especializado 

Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
máxima 

Habilitação para docência com formação 
continuada em educação especial 3,0 3,0 

Pós-graduação latu sensu em Educação 
Especial, devidamente reconhecido pelo 
MEC 

2,0 2,0 

Mestrado 2,0 2,0 
Experiência comprovada no atendimento 
especializado 

1,0 
(a cada ano) 2,0 

Conhecimentos básicos em informática 
(operação de software de texto, 
planilhas, correio eletrônico, navegação 
na internet) 

1,0 1,0 

TOTAL DE PONTOS  10,0 
 
VII – Assistente Administrativo: 
 

Habilitação Assistente Administrativo Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
máxima 

Formação de nível médio completo 3,0 3,0 
Graduação na área da educação 2,0 2,0 
Pos-graduação latu sensu na área de 2,0 2,0 
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educação, devidamente reconhecido 
pelo MEC 
Conhecimentos básicos em informática 
(operação de software de texto, 
planilhas, correio eletrônico, navegação 
na internet) 

3,0 3,0 

TOTAL DE PONTOS  10,0 
 
VIII – Assistente Pedagógico: 
 

Habilitação para Assistente 
pedagógico 

Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
máxima 

Formação de nível superior na área 
educacional 3,0 3,0 

Pós graduação latu sensu na área 
educacional, devidamente reconhecido 
pelo MEC 

2,0 2,0 

Mestrado 2,0 2,0 
Experiência comprovada em 
coordenação pedagógica 

1,0 
( a cada ano) 2,0 

Conhecimentos básicos em informática 
(operação de software de texto, 
planilhas, correio eletrônico, navegação 
na internet) 

1,0 1,0 

TOTAL DE PONTOS  10,0 
 

Parágrafo único. A experiência deverá ser comprovada através de 
Carteira de Trabalho, contrato, contagem de tempo ou declaração expedida por 
autoridade competente. 

 
Art. 8o  Em caso de empate, terá prioridade o candidato que comprovar: 
 
I - idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto 

no parágrafo único do artigo 27 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); 
II – o candidato com maior tempo de experiência na área a qual 

concorre; 
III - o candidato com idade maior. 
 
Art. 9o  As listas de classificação serão afixadas nas dependências da 

SEMED, para conhecimento dos candidatos, que terão prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas para interposição de recurso. 

 
§ 1o  O candidato cujas informações forem questionadas terá prazo de 

24 (vinte e quatro) horas para, defender-se, sob pena preclusão. 
 
§ 2o  Constatada a procedência do recurso, será divulgada lista 

reclassificatória, para conhecimento dos interessados. 
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§ 3o  A classificação final dos candidatos vigorará por 18 (dezoito) 

meses, período de duração do Programa. 
 

 
Seção IV 

 
Das Contratações 

 
Art. 10. As primeiras contratações anuais serão processadas, 

observando-se rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos presentes, 
nas datas determinadas no edital de convocação. 

 
Parágrafo único. As demais contratações que se fizerem necessárias 

serão processadas via telefone, observando-se rigorosamente a ordem de 
classificação. 

 
Art. 11. As alterações contratuais relativas à redução do número de 

horas/aula e ou local de trabalho só poderão ocorrer por interesse do sistema. 
 
Art. 12. No ato da contratação, o candidato comprovará, pessoalmente, 

as informações prestadas no momento da inscrição, com documentos originais e 
cópias, as quais, depois de conferidas, datadas e assinadas por funcionário da 
SEMED, serão devolvidas ao candidato que levará à Diretoria de Recursos 
Humanos, na Prefeitura Municipal, para serem arquivadas em sua pasta funcional. 

 
§1o. São documentos de apresentação obrigatória no ato da 

contratação: 
 
I – comprovante de habilitação de acordo com o cargo a que concorre; 
II – comprovante de experiência profissional, conforme o previsto no 

art. 6º deste Decreto; 
III - comprovante de pós-graduação reconhecido pelo MEC; 
IV - comprovante de mestrado; 
V – carteira de identidade; 
VI – titulo de eleitor, com comprovante da última eleição; 
VII – CPF; 
VIII – comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para 

candidato do sexo masculino; 
IX - certidão de nascimento ou de casamento; 
X – registro no Conselho da categoria se for o caso. 
 
§ 2o Os documentos constantes dos incisos I, V, VI, VII, VIII, IX e X 

deverão ser entregues na Diretoria de Recursos Humanos. 
 
Art. 13. Os dados do contrato serão registrados em formulário próprio, 

sendo este assinado pelo (a) Prefeito (a) Municipal e pelo contratado. 
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Parágrafo único. As datas, respectivamente, de início do contrato 
devem corresponder ao primeiro dia de exercício do profissional e a de término do 
contrato não pode ultrapassar a data final do encerramento do Programa. 

 
Art.14. A carga horária dos profissionais que irão atuar no Projovem 

Urbano será de: 
 
I - 30 (trinta) horas semanais para os Educadores do Ensino 

Fundamental; 
II - 30 (trinta) horas semanais para os Educadores de Participação 

Cidadã; 
III - 30 (trinta) horas semanais para Educadores de Qualificação 

profissional; 
IV - 30 (trinta) horas semanais para Tradutor e Interprete de Libras; 
V - 20 (vinte) horas semanais para Educadores para acolhimento e 

acompanhamento às crianças de 0 a 8 anos, filhas dos jovens atendidos pelo 
programa; 

VI - 30 (trinta) horas semanais para Educadores para atendimento 
especializado; 

VII - 40 (quarenta) horas semanais para Assistente Administrativo; 
VIII - 40 (quarenta) horas semanais para Assistente Pedagógico. 
 
§ 1º  O contrato dos Educadores poderá ser de até 18 (dezoito) meses. 
 
§ 2º  O contrato do Assistente Administrativo e Assistente Pedagógico 

poderá ser de até 22 (vinte e dois) meses. 
 
§ 3º  Os profissionais contratados para atuar no ProJovem Urbano 

devem declarar ter disponibilidade de trabalho aos sábados, pois estes fazem parte 
da jornada de trabalho semanal, conforme modelo do Anexo IV, deste Decreto. 

 
Art. 15. As atribuições dos profissionais que irão atuar no ProJovem 

Urbano são as constantes do Anexo III deste Decreto. 
 
 

CAPITULO II 
 

DA RESCISÃO DE CONTRATO 
 

Seção I  
 

Das Formas de Rescisão 
 

Art. 16. A rescisão de contrato dos profissionais que irão atuar no 
ProJovem Urbano será efetivada pela mesma autoridade que o contratou, podendo 
ocorrer a pedido, ou por ofício. 
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§1o  Para efeito de rescisão de contrato a pedido do profissional, o 
requerimento será protocolado na sessão própria da Prefeitura Municipal, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 

 
§2o  A rescisão de contrato, processada por ofício, ocorrerá mediante 

solicitação fundamentada da SEMED ao chefe do Poder Executivo, de acordo com 
as hipóteses previstas no art. 18 deste Decreto. 

 
Art. 17. O profissional, cujo contrato se rescindiu a pedido, será 

reclassificado no decorrer do ano para o final da lista. 
 
 

Seção II 
 

Das Causas da Rescisão de Ofício 
   

Art. 18. A rescisão de contrato dos profissionais que irão atuar no 
ProJovem Urbano será processada por ofício e acontecerá conforme as seguintes 
situações: 

 
I - redução do número de turmas; 
II - contratação em desacordo com a legislação, por responsabilidade 

do Sistema; 
III - contratação em desacordo com a legislação, por responsabilidade 

do servidor; 
IV - desempenho que não recomende a permanência do servidor, após 

avaliação feita pelo coordenador e referendada elos seus pares. 
 
§ 1°  A rescisão prevista no inciso I deste artigo recairá sempre sobre o 

último Profissional contratado. 
 
§ 2o  A rescisão prevista nos incisos I e II deste artigo não impede nova 

contratação do profissional. 
 
§ 3o  A rescisão processada em razão de uma das hipóteses previstas 

nos incisos III e IV deste artigo, inviabiliza a contratação do profissional até o final do 
Programa. 

 
 
 

Seção III 
 

Das Disposições Finais 
 

Art. 19. A divulgação de local, data e horários das contratações 
previstas no art. 10 deste Decreto será feita através dos meios de comunicação 
locais, do mural da SEMED e da Prefeitura Municipal para conhecimento dos 
interessados. 
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Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 4 de abril de 2012.    

 
 

Maria Beatriz de Castro Alves Savassi 
Prefeita Municipal 
 
 
Marcos André Alamy 
Secretário Municipal de Governo 
 
 
José Eustáquio Rodrigues Alves 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 Maria Aparecida Braz Pereira 
Secretária Municipal de Educação 
 
 
João Alfredo Costa de Campos Melo 
Procurador Geral do Município 
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A N E X O I 
 

CRONOGRAMA 
 
 

 
AÇÃO 

 

 
PERÍODO 

 
HORÁRIO 

 
LOCAL 

DIVULGAÇÃO 09/04/12 a 11/04/12  

SEMED 
ESCOLAS 
MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO 

INSCRIÇÃO 12, 13 e 16/04/12 
 12 às 18 horas 

SEMED 

CLASSIFICAÇÃO 17/04/12 
  

DIVULGAÇÃO 
DE RESULTADOS 18/04/12 12 às 18 horas 

RECURSOS  
19/04/12 12 às 18 horas 

DEFESA 20/04/12 
 12 às 18 horas 

 
RESULTADO FINAL 
 

23/04/12 A partir das 12 
horas 

CONTRATAÇÃO A partir de 24/04/12  
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ANEXO II 
 

REQUISITOS, REMUNERAÇÃO E QUANTITATIVO DE VAGAS 
 

I - EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
 
 

Cargo Requisitos Vagas Remuneração 

Educador Especialista 
na disciplina de 

Língua Portuguesa 

Curso completo de 
nível superior de 
licenciatura plena em 
Letras, com habilitação 
em Língua 
Portuguesa, 
devidamente 
reconhecido pelo MEC 
e conhecimentos em 
informática (operação 
de software de texto, 
planilhas, correio 
eletrônico e navegação 
na internet). 

2 R$ 1.270,00 

Educador Especialista 
na disciplina de 

Matemática 

Curso completo de 
nível superior de 
licenciatura plena em 
Matemática, com 
habilitação 
matemática, 
devidamente 
reconhecido pelo MEC 
e conhecimentos em 
informática (operação 
de software de texto, 
planilhas, correio 
eletrônico e navegação 
na internet 

2 R$ 1.270,00 

Educador Especialista 
na disciplina de 
Língua Inglesa 

Curso completo de nível 
superior de licenciatura 
plena em Letras, com 
habilitação em Língua 
Inglesa, devidamente 
reconhecido pelo MEC 
e conhecimentos em 
informática (operação 
de software de texto, 
planilhas, correio 
eletrônico e navegação 
na internet 

2 R$ 1.270,00 



 14 

Educador Especialista 
na disciplina de 

Ciências Humanas 

Curso completo de 
nível superior de 
licenciatura plena em 
Geografia e História, 
devidamente 
reconhecido pelo MEC 
e conhecimentos em 
informática (operação 
de software de texto, 
planilhas, correio 
eletrônico e navegação 
na internet 

2 R$ 1.270,00 

Educador Especialista 
na disciplina de 

Ciências Naturais 

Curso completo de 
nível superior de 
licenciatura plena 
Biologia, devidamente 
reconhecido pelo MEC 
e conhecimentos em 
informática (operação 
de software de texto, 
planilhas, correio 
eletrônico e navegação 
na internet) 

2 R$ 1.270,00 

 
II – EDUCADORES DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ: 

 
Cargo Requisitos Vagas Remuneração 

Educador de 
Participação 

Cidadã 

Graduação em Ciências 
Humanas, Sociais 
Aplicadas ou em 
Educação, com 
experiência comprovada 
em projetos sociais ou 
serviços comunitários ou 
Graduação em Serviço 
Social, devidamente 
reconhecido pelo MEC 
com inscrição no 
Conselho Regional de 
Serviço Social - CRESS 

2 R$ 1.270,00 
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III – EDUCADORES PARA ACOMPANHAMENTO E ACOLHIMENTO ÀS 
CRIANÇAS DE 0 A 8 ANOS, FILHAS DOS JOVENS ATENDIDOS PELO 

PROGRAMA 
 

Cargo Requisitos Vagas Remuneração 

Educadores para 
acompanhamento 
e acolhimento às 
crianças de 0 a 8 

anos, filhas de 
jovens atendidos 
pelo programa 

Formação mínima 
em nível médio na 
modalidade 
normal, 
devidamente 
reconhecido pelo 
MEC, 
conhecimentos 
básicos de 
desenvolvimento 
infantil. 

2 R$ 1.072,78 

 
IV – TRADUTOR E INTERPRETE EDUCACIONAL DE LIBRAS 

 
Cargo Requisitos Vagas Remuneração 

Tradutor e 
Interprete 

Educacional de 
LIBRAS 

Ensino Médio 
completo com 
certificado pelo 
PROLIBRAS ou 
com licenciatura 
em Letras/Libras. 

2 R$ 1.335,60 

 
V – EDUCADORES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Categorias 
descritivas 

conforme arcos 
ocupacionais e 

ocupações 

Requisitos Vagas Remuneração 

 
Arco ocupacional 

administração com 
as seguintes 

ocupações: auxiliar 
de administração 
em hospitais  e 

clinicas; 
recepcionista de 

consultório médico 
e dentário; 

atendente de 
laboratório de 

 
Habilitação superior 
na área relacionada 
ao arco ocupacional 
que estará sob sua 
responsabilidade; ter 
experiência 
comprovada de no 
mínimo 1(um) ano 
como 
instrutor/professor em 
cursos de formação 
profissional ou técnico 

2 R$ 1.270,00 
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análises clínicas e 
atendente de 

farmácia/balconista 
 

com formação em 
nível médio na área 
relacionada ao arco 
ocupacional que 
estará sob sua 
responsabilidade, com 
experiência 
comprovada de  
no mínimo 1(um) ano 
como 
instrutor/professor em 
cursos de formação 
profissional ou técnico 
com formação em 
nível médio com 
experiência 
comprovada de no 
mínimo 1(um) ano 
como 
instrutor/professor na 
área relacionada ao 
arco ocupacional que 
estará sob sua 
responsabilidade e em 
cursos de formação 
profissional; 
conhecimentos em 
informática (operação 
de software de texto, 
planilhas, correio 
eletrônico e 
navegação na 
internet) 

 
VI – EDUCADOR PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

 
Cargo Requisitos Vagas Remuneração 

 
Educador para 
atendimento 
especializado 

 

Habilitação para 
docência com 
formação continuada 
em educação 
especial, 
Conhecimentos 
básicos em 
informática (operação 
de software de texto, 
planilhas, correio 
eletrônico, navegação 
na internet 

1 R$ 1.335,60 
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VII – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

Cargo Requisitos Vagas Remuneração 

 
Assistente 

Administrativo 
 

Formação de nível 
médio completo 
Conhecimentos 
básicos em 
informática 
(operação de 
software de texto, 
planilhas, correio 
eletrônico, 
navegação na 
internet) 

1 R$ 1.444,00 

 
VIII – ASSISTENTE PEDAGÓGICO 

 
Cargo Requisitos Vagas Remuneração 

 
Assistente 

Pedagógico 
 

Formação de nível 
superior na área 
educacional, 
Conhecimentos 
básicos em 
informática 
(operação de 
software de texto, 
planilhas, correio 
eletrônico, 
navegação na 
internet) 

1 R$ 1.849,00 
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ANEXO III 
 

ATRIBUIÇÕES 
 

I – EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

a) Concretizar a proposta pedagógica integrada do programa, 
contribuindo para a construção de experiências profissionais, sempre respeitando a 
individualidade do aluno; 

b) Gerir a sala de aula de modo a organizar e executar o planejamento, 
elaborar relatórios e documentação referente a cada aluno em sala de aula (listas de 
presenças, avaliações, projetos e planos de controle e evasão); 

c) garantir aos educandos o acesso e utilização dos cadernos 
pedagógicos e materiais didáticos do ProJovem Urbano; 

d) Elaborar e entregar, em tempo hábil, a documentação dos alunos à 
Coordenação Municipal para inserção de dados no sistema de acompanhamento e 
avaliação; 

e) Participar das atividades de formação continuada; 
f) São professores Orientadores (PO) de uma das cinco  turmas do seu 

núcleo, participando de todas as atividades dos jovens e promovendo o trabalho 
interdisciplinar, a integração de todas as ações curriculares e o ensino de 
informática. 

 
II – EDUCADORES DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

 
a) Concretizar a proposta pedagógica integrada do programa, 

contribuindo para a construção de experiências profissionais, sempre respeitando a 
individualidade do aluno; 

b) Gerir a sala de aula de modo a organizar e executar o planejamento, 
elaborar relatórios e documentação referente a cada aluno em sala de aula (listas de 
presenças, avaliações, projetos e planos de controle e evasão); 

c) garantir aos educandos o acesso e utilização dos cadernos 
pedagógicos e materiais didáticos do ProJovem Urbano; 

d) Elaborar e entregar, em tempo hábil, a documentação dos alunos à 
Coordenação Municipal para inserção de dados no sistema de acompanhamento e 
avaliação; 

e) Participar das atividades de formação continuada; 
f) Apoiar e acompanhar a elaboração e a implementação do Plano de 

Ação Comunitária (PLA); 
g) Realizar um mapeamento de oportunidades de engajamento social 

na comunidade, identificando organizações e articulando parcerias para a 
viabilização dos PLAs. 
 

II – EDUCADORES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 

a) Concretizar a proposta pedagógica integrada do programa, 
contribuindo para a construção de experiências profissionais, sempre respeitando a 
individualidade do aluno; 
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b) Gerir a sala de aula de modo a organizar e executar o planejamento, 
elaborar relatórios e documentação referente a cada aluno em sala de aula (listas de 
presenças, avaliações, projetos e planos de controle e evasão); 

c) garantir aos educandos o acesso e utilização dos cadernos 
pedagógicos e materiais didáticos do ProJovem Urbano; 

d) Elaborar e entregar, em tempo hábil, a documentação dos alunos à 
Coordenação Municipal para inserção de dados no sistema de acompanhamento e 
avaliação; 

e) Participar das atividades de formação continuada; 
f) Planejar e orientar a implantação dos Arcos Ocupacionais escolhidos 

pelo município e ministrar aulas de formação técnica geral para Arcos Ocupacionais; 
g) Entrar em contato com empresas e outros tipos de organização 

relacionados aos Arcos Ocupacionais para visitas técnicas e vivencias praticas; 
h) Pesquisar filmes, vídeos, livros, etc. para auxiliar os jovens no 

contato com o “mundo do trabalho”; 
i) Analisar os Planos de Orientação Profissional (POP) dos jovens, 

integrando-os as outras dimensões de participação cidadã e formação básica, co-
orientando os jovens. 

 
IV – EDUCADORES PARA ACOMPANHAMENTO EACOLHIMENTO ÀS 
CRIANÇAS DE 0 A 8 ANOS, FILHAS DOS JOVENS ATENDIDOS PELO 

PROGRAMA 
 

a) Elaborar, executar e avaliar o planejamento semanal das atividades, 
replanejando sempre que necessário; 

b) Atender as necessidades de afeto, segurança e integridade cultural 
e psíquica durante o período em que as crianças permanecerem na escola; 

c) Proporcionar as crianças filhas dos alunos do ProJovem, atividades 
onde elas possam agir, falar, experimentar e pensar de acordo com suas 
necessidades, interesses e potencialidades; 

d) Planejar, semanalmente as atividades a serem desenvolvidas; 
e) Responsabilizar-se pela conservação do material pedagógico 

utilizado nas atividades diárias. 
 

V – TRADUTOR E INTERPRETE EDUCACIONAL DE LIBRAS 
 

a) Planejar antecipadamente, junto com os demais professores sua 
atuação e limites no trabalho a ser executado; 

b) Coletar informações sobre o conteúdo a ser trabalhado para facilitar 
a tradução da língua no momento das aulas e atividades escolares; 

c) Interpretar a linguagem de forma fiel, não alterando a informação a 
ser interpretada; 

d) participar de atividades extra-classe, como palestras, cursos, jogos, 
encontros, debates e visitas, junto com a turma em que exercite a atividade como 
interprete; 

e) Participar de atividades não ligadas ao ensino, em que se faça 
necessária a realização de interpretação de linguagem por sinais. 
 



 20 

VI – EDUCADOR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
 

a) Atuar de forma colaborativa com o professor regente da classe 
comum para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do 
aluno com necessidades educacionais especiais ai currículo e a sua interação no 
grupo; 

b) Promover as condições para a inclusão dos alunos com 
necessidades educacionais especiais em todas as atividades da escola; 

c) Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no 
processo educacional; 

d) Orientar a elaboração de materiais didático-pedagógicos que 
possam ser utilizados pelos alunos na sala de aula; 

e) Indicar e orientar o uso de equipamentos e materiais específicos e 
de outros recursos existentes na família e na comunidade; 

f) Desenvolver formas de comunicação simbólica, estimulando o 
aprendizado da linguagem expressiva; 

g) Preparar material específico para uso dos alunos na sala de aula; 
h) Prover recursos de Comunicação Aumentativa e Alternativa; 
i) Garantir o suprimento de material específico de Comunicação 

Aumentativa e Alternativa (pranchas, cartões de comunicação e outras), que 
atendam a necessidade comunicativa do aluno no espaço escolar; 

j) Adaptar material pedagógico (jogos e livros de histórias) com a 
simbologia, gráfica e construir pranchas de comunicação temáticas para cada 
atividade, com o objetivo de proporcionar a apropriação e o aprendizado do uso do 
recurso de comunicação e ampliação de vocabulário de símbolos gráficos; 

k) Identificar o melhor recurso de tecnologia assistida que atenda as 
necessidades dos alunos, de acordo com sua habilidade física e sensorial atual, e 
promova sua aprendizagem por meio da informática acessível; 

l) Ampliar o repertório comunicativo do aluno, por meio das atividades 
curriculares e de vida diária. 
 

VII – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

a) Auxiliar o coordenador no gerenciamento e organização do 
Programa na parte executiva; 

b) Registrar e manter atualizados dados referentes aos alunos; 
c) Articular-se com o coordenador para que, nos prazos previstos, 

sejam coletados e registrados todos os resultados e informações dos alunos; 
d) Fornecer aos profissionais, quando solicitado, dados referentes aos 

alunos; 
e) Lavrar atas quando solicitado pelo coordenador; 
f) Adotar medidas que visem a preservação de toda documentação sob 

sua responsabilidade; 
g) Receber as pessoas, prestar informações e ou encaminha-las de 

acordo com suas necessidades; 
h) Elaborar gráficos e planilhas, quando solicitado. 
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VIII – ASSISTENTE PEDAGÓGICO 
 

a) Auxiliar o coordenador no gerenciamento e organização do 
Programa na parte pedagógica; 

b) Acompanhar, apoiar e avaliar a aplicação da proposta pedagógica 
do ProJovem Urbano, buscando propostas de intervenção quando necessário; 

c) Orientar o cumprimento das diretrizes do Programa; 
d) Organizar o planejamento das horas-atividades, elaborando 

cronograma, disponibilizando material de apoio e acompanhando sua execução; 
e) Orientar os educadores no desenvolvimento do trabalho pedagógico; 
f) Participar do planejamento, execução e avaliação das reuniões 

pedagógicas. 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
Eu __________________________________________________, 

portador do CPF nº _____________________ RG nº ________________________, 
declaro para os devidos fins de comprovação que tenho disponibilidade para 
desempenhar minhas funções no Programa nacional de Inclusão de Jovens, de 
acordo com a proposta pedagógica Integrada do programa, contribuindo para a 
construção de experiências profissionais, sempre respeitando a individualidade dos 
alunos, bem como cumprir a carga horária estabelecida neste Decreto. 

 
 
 
Patos de Minas,         de                        de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________ 

Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 


