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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES 
 

ITEM CARGOS ATRIBUIÇÕES 

01 ASSISTENTE SOCIAL  

Exercer atividades de serviços sociais acolhendo e orientando estudantes, 
acompanhantes, famílias, comunidade e equipes de trabalho da Instituição; Realizar 
cadastros em Programas e Projetos; Planejar soluções, organizar e intervir em questões 
relacionadas ao acesso e permanência dos estudantes nas instituições educacionais, bem 
como à identificação e encaminhamentos aos serviços de saúde e bem estar social; 
Desenvolver ações de mobilização na comunidade objetivando a democratização das 
informações da rede de atendimento e direitos sociais; Realizar debates e oficinas na área 
geográfica de abrangência da instituição; Realizar ações coletivas de orientação com a 
finalidade de democratizar as rotinas e o funcionamento do serviço; proporcionar 
orientações e sugestões técnicas aos outros educadores, de modo a revelar os fatores 

favoráveis ao aprendizado de cada indivíduo;  e, Compor as equipes multiprofissionais que 

deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-
aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das 
relações sociais e institucionais, no âmbito de sua especialidade. 

02 FONOAUDIÓLOGO 

Exercer atividades de avaliação e diagnóstico institucional de ensino-aprendizagem 
relacionadas à sua área de conhecimento e dirigidas à comunidade escolar nos diferentes 
ciclos de vida, levando em consideração a realidade socioeducacional dos indivíduos 
envolvidos; participar do planejamento educacional, a partir de estudos que envolvam o 
contexto de saúde e educação; proporcionar orientações e sugestões técnicas aos outros 
educadores, de modo a revelar os fatores favoráveis ao aprendizado de cada indivíduo; 
aprofundar estudos específicos (pesquisa) voltados à prevenção, avaliação e terapia 
fonoaudiológica; atuar em situações que contribuam para a promoção, aprimoramento e 
prevenção de alterações dos aspectos relacionados à audição, linguagem (oral e escrita), 
motricidade orofacial e voz, que favoreçam e otimizem o processo de ensino e 
aprendizagem, no âmbito de sua especialidade. 
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03 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Exercer atividades docentes e/ou de suporte pedagógico em planejamento, execução, 
orientação, avaliação e administração do processo educacional, atuando na educação 
infantil e no Ensino Fundamental e demais atividades correlatas.  

04 
PROFESSOR PARA ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES/CULTURAIS 

Incentivar a produção artística e cultural, individual e coletiva dos estudantes 
incorporando práticas relacionadas à forma de expressão artística (literatura, teatro, 
música, artes visuais, dança,) relacionada à sua atuação; organizar e desenvolver 
atividades voltadas à apreciação e análise da produção artística ampliando o 
desenvolvimento do estudante em aspectos relacionados ao senso estético, à relação 
entre cultura, arte e relações sociais. 

05 PSICÓLOGO 

Exercer atividades que visam assegurar o processo de socialização e de melhoria da 
qualidade de vida, especialmente, no desenvolvimento das competências 
socioemocionais; Identificar e conhecer a realidade em que vai atuar, escolher e adaptar 
o instrumental de investigação a ação profissional; Analisar e interpretar os dados obtidos 
na investigação; Trabalhar socialmente as relações interpessoais, familiares, vicinais e 
comunitárias; Realizar e participar de entrevistas, reuniões e seminários com grupos da 
população para discussão da problemática social e execução de ações de interesse da 
comunidade, mediante as resoluções de conflitos; proporcionar orientações e sugestões 
técnicas aos outros educadores, de modo a revelar os fatores favoráveis ao aprendizado 

de cada indivíduo; e, Compor as equipes multiprofissionais que deverão desenvolver 

ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a 
participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e 
institucionais, no âmbito de sua especialidade. 

06 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Exercer atividades de avaliação e diagnóstico institucional de ensino-aprendizagem 
relacionadas à sua área de conhecimento e dirigidas à comunidade escolar nos diferentes 
ciclos de vida; Realizar a intervenção terapêutica ocupacional, identificando possível 
alteração cognitiva, perceptiva, sensorial, motora, funcional, laborativa, afetiva, 
emocional e social, considerando a faixa etária e/ou desenvolvimento da formação 
pessoal, familiar e social;  Planejar um programa de atividades terapêuticas para prevenir 
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sequelas e recuperar pessoas com deficiências física, psíquicas, emocionais e sociais, com 
base na avaliação e de acordo com a patologia ou disfunção individual; Organizar 
atividades terapêuticas e orientação quanto adaptações do mobiliário e a realização das 
atividades do cotidiano - A.V.D. (Atividades de Vida Diária e Vida Prática), com 
independência; Organizar oficinas terapêuticas para desenvolver e aproveitar o interesse 
por determinadas atividades; Estabelecer as atividades terapêuticas a partir do potencial 
individual, melhorando o estado físico e mental; Organizar programas com atividades 
terapêuticas em grupo e desenvolver os programas propostos; proporcionar orientações 
e sugestões técnicas aos outros educadores, de modo a revelar os fatores favoráveis ao 
aprendizado de cada indivíduo. 
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