
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017 
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 129/2017 

LOCAL: Prefeitura do Município de Balsa Nova 
 

EDITAL 04/2017 
 
 
O Prefeito do Município de Balsa Nova, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 
estipuladas neste Edital e seus Anexos, instrumentalizado no Processo Administrativo nº 
129/2017, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, localizada na Av. 
Brasil, nº 665, Município de Balsa Nova/PR, de conformidade com a Lei Municipal nº 879/2015, 
e demais legislação cabível a espécie, torna público, o presente Edital nº. 004/2017, que altera 
o Quadro II do Anexo 1 do Edital 01/2017 do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS , 
para contratações temporárias para exercer a função de PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – 
PROFESSOR e PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - EDUCADOR , regulamentado pela Lei 
Municipal nº 661/2012 alterado pela Lei Municipal 856/2015, de acordo com este ato 
convocatório, que passa a vigorar a seguinte redação: 
 

“DO ANEXO I   DO EDITAL n° 012017 
 

QUADRO II 
 
 

Características das Funções  

Cargo  Profissional da Educação – Educador  
Carga Horária   40 horas (Art. 14 – Lei Municipal 856/2015)  
Atribuições  Lei Municipal nº. 856/2015  
Lotação  Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte s de Balsa Nova  
Local  Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIS 
Finalidade  Educação Infantil - Contraturno – Licenças – Aposentadorias – 

Demissões outros 
Tempo    06 meses – com possibilidade de prorrogação - Determinado – 

Excepcional Interesse Público – Lei Municipal 879/2 015 
Vencimentos  R$ 1.804,03 Decreto Municipal n°  
Vagas/Oferta  13 Vagas – Profissional da Educação – Educador  
Atribuições:  
Educar, planejar e ministrar aulas na rede Municipal de Ensino de Balsa Nova nos Centros 
Municipais de Educação Infantil, Educação Especial e Ensino Fundamental, em contra-turno 
escolar, nos estabelecimentos de ensino; Coordenar e orientar projetos educacionais nos 
Centros Municipais de Educação Infantil e nas Unidades Educacionais pertencentes a Rede 
Municipal de Ensino Fundamental de Balsa Nova, bem como, os que envolvam a participação 
da família e da comunidade, inseridos na ação educativa, com a finalidade de promover o 
desenvolvimento integral do educando; Contribuir com as equipes de profissionais 
multidisciplinares lotados nos Centros Municipais de Educação Infantil e Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino de Balsa Nova, aprimorando o processo de "ensino - 
aprendizagem", com vistas a permanente melhoria da qualidade educacional da população 
desta Municipalidade; Assistir à equipe pedagógica-administrativa, prestando informações e 
realizando atividades de sua competência, garantindo a efetivação da proposta pedagógica. 
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ATRIBUIÇÕES GERAIS Planejar, educar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem dos 
educandos nas Unidades Municipais de Educação Infantil e nas Unidades de Ensino 
Fundamental e Especial; Participar do processo de planejamento das atividades do Sistema 
Municipal de Ensino de Balsa Nova referente a Educação Infantil, Especial, Contra - Turnos 
Escolares e Programas Sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação nas 
Unidades Escolares sob sua responsabilidade; Contribuir para o aprimoramento da qualidade 
da educação infantil e ensino fundamental, autuando em atividades de planejamento, 
elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de 
procedimentos e programas relativos à área da educação; Preservar os princípios, os ideais 
e fins da Educação, através do seu desempenho profissional nos Centros Municipais de 
Educação Infantil nas Unidades do Ensino Fundamental e Especial. Comparecer ao local de 
trabalho com assiduidade e pontualidade, executando tarefas com eficiência, zelo e presteza; 
Colaborar com as atividades de articulação do Sistema Municipal de Ensino Fundamental, 
Educação Infantil e Especial envolvendo a família e a comunidade, nos Centros Municipais de 
Educação Infantil e nas Unidades da Educação Especial e Ensino Fundamental; Contribuir 
para a participação, o diálogo e a cooperação entre educadores, educandos e a comunidade 
em geral, visando a construção de uma sociedade livre, democrática, solidária, próspera e 
justa, empenhar-se em prol do desenvolvimento integral do aluno, quanto a valores, atitudes, 
comportamentos, habilidades e conhecimentos universais, utilizando processos que 
acompanham o progresso científico e social; Estimular a participação dos alunos no processo 
educativo e comprometer-se com a eficiência dos instrumentos essenciais para o aprendizado; 
Promover o desenvolvimento do sendo crítico e da consciência política do educando, bem 
como, prepará-lo para o exercício consciente da cidadania e para o trabalho; Assegurar a 
efetivação dos direitos pertinentes à criança e ao adolescente, nos termos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, comunicando as autoridades competentes os casos de que tenha 
conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos e exploração ilícita da 
força de trabalho de crianças e adolescentes no Município de Balsa Nova; Selecionar, 
adequadamente, os procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo de 
ensino/aprendizagem e estimular a utilização de materiais apropriados ao ensino, de acordo 
com o Projeto Pedagógico nos Centros Municipais de Educação Infantil e nas Unidades de 
Ensino Fundamental; Planejar e executar o trabalho docente em consonância com a proposta 
pedagógica do Centro Municipal de Educação Infantil e Estabelecimento de Ensino de Balsa 
Nova, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e as diretrizes de ensino emanadas do 
órgão competente; Definir, periodicamente, os objetivos do seu plano de trabalho, 
estabelecendo relações entre os diferentes componentes curriculares; Ministrar aulas nos dias 
letivos durante as horas de trabalho e contra turno escolares estabelecidas, inclusive com a 
participação integral nos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; Levantar e interpretar dados relativos a realidade de seus 
educandos; Avaliar o desempenho dos educandos de acordo com as Diretrizes e Regimentos 
Escolares na Educação Infantil, Educação Especial e Ensino Fundamental, nos prazos 
estabelecidos; Participar da elaboração execução e avaliação do Projeto Pedagógico e do 
Regimento Escolar; Participar da elaboração e seleção do material didático utilizado em sala 
de aula e nos Centros Municipais de Educação Infantil; Zelar pela aprendizagem dos 
educandos; Constatar necessidades e providenciar o encaminhamento dos educandos aos 
setores e órgãos específicos para atendimento de vítimas abusos e violações dos direitos 
fundamentais da liberdade, saúde, educação, recreação e alimentação tutelados 
juridicamente pela Constituição Federal e Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
Atender as solicitações da Direção do Estabelecimento de Ensino e dos Centros Municipais 
de Educação Infantil; Participar do Planejamento de classes paralelas, de área ou disciplinas 
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específicas e das atividades específicas ou extraclasse; Cooperar com os serviços de 
administração escolar, planejamento, inspeção escolar, orientação educacional e supervisão 
escolar; Participar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades 
cívicas e culturais, bem como, de outros eventos da área educacional e correlata; Promover 
aulas e trabalhos e estabelecer estratégias de recuperação para alunos que apresentem 
dificuldades de aprendizagem em Contra Turno Escolares nas Unidades de Ensino 
Fundamental e Centros Municipais de Educação Infantil. Realizar levantamentos diversos para 
subsidiar o trabalho docente e apresentar relatórios; Contribuir para o aprimoramento da 
qualidade do tempo livre dos educandos prestando-lhes atendimentos individualizado, 
apresentando alternativas para melhoria do processo ensino aprendizagem; Zelar pela 
disciplina e pelo material docente que esteja sobre a sua guarda; Exercer atividades 
relacionadas a administração escolar, planejamento, avaliação, inspeção, orientação e 
supervisão educacional, nos Estabelecimentos de Ensino e nos demais órgãos da estrutura 
organizacional da área de Educação do Município de Balsa Nova, quando for designado; 
Realizar atividades administrativas pedagógicas relacionadas à estatística educacional, 
documentação escolar, legislação educacional, autorização e funcionamento das escolas e 
vida legal desta e dos alunos; Fazer levantamentos de dados e pesquisa que propiciem o 
planejamento e avaliação das ações e das políticas educacionais, visando a qualidade de 
ensino no âmbito do Estabelecimento de Ensino do Município de Balsa Nova ou do Sistema 
Municipal de Ensino; Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e 
projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema Municipal de Ensino de Balsa Nova ou 
da Unidade Escolar que estiver exercendo suas atividades profissionais, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; 
Acompanhar orientar e supervisionar o funcionamento das escolas zelando pelo cumprimento 
da legislação e das normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino; Supervisionar 
e acompanhar ações programas, convênios e contratos diversos necessários para o 
desenvolvimento do trabalho educacional; Realizar atividades relacionadas aos eventos 
cívicos ou educacionais; Propor, participar, desenvolver e avaliar propostas político-
educacionais, atividades de planejamento, atividades pedagógicas e administrativas; 
Atividades escolares diversas; Atividades de alfabetização e processo ensino-aprendizagens 
dos alunos; Controlar, preparar, confeccionar e sugerir aquisições de materiais e 
equipamentos técnicos pedagógicos; Orientar a utilização de materiais e aparelhos 
audiovisuais pedagógicos e bibliográficos, prestando apoio e suporte técnico as atividades 
desenvolvidas nos estabelecimentos e órgãos do Sistema Municipal de Ensino; Analisar e 
orientar a utilização pedagógica de filmes e programas educativos e da informática educativa; 
Integrar conselhos e comissões quando indicado; Manter-se atualizado sobre as normas 
municipais e, também, quanto as modificações da legislação referente a educação básica; 
Participar de programa de treinamento, quando convocado; trabalhar seguindo normas de 
segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental; tratar o público com zelo e urbanidade 
e executar outras tarefas correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação 
profissional. Desenvolver atividades pedagógicas através de atividades lúdicas (brincadeiras), 
assim como, coordenar os exercícios físicos visando a interação do educando com outros em 
ambientes coletivos, espaços amplos e ao ar livre; Desenvolver atividades pedagógicas 
priorizando a ampliação da capacidade e expressar sentimentos e pensamentos do educando; 
Desenvolver a imaginação, a curiosidade e a capacidade de expressão do educando; Ampliar 
permanentemente o conhecimento do educando a respeito do mundo, da natureza e da cultura 
apoiadas por estratégias pedagógicas apropriadas; Diversificar atividades, visando a interação 
dos educandos nos Centros Municipais de Educação Infantis, Pré-Escolas, Centro de 
Educação Infantil e, eventualmente, nos estabelecimentos de Ensino Fundamental; Assegurar 
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aos educandos através de estratégias e planos pedagógicos, os direitos a dignidade, 
autonomia e participação, a felicidade, ao prazer e à alegria; a individualidade, ao tempo livre 
e ao convívio social; a diferença e a semelhança, a igualdade de oportunidades, ao 
conhecimento e à educação, a espaços, tempos e materiais específicos. Desenvolver 
estratégias e planos pedagógicas aos educandos atendendo as diretrizes estabelecidas pela 
Política Nacional de Educação Infantil, em especial, os princípios da Qualidade Social da 
Educação Infantil, considerando a sua natureza transacional, participativa, auto reflexiva, 
contextual e plural, procedimental e transformadora; OUTRAS ATRIBUÍÇÕES ESPECÍFICAS 
QUANTO AOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E CONTRA TURNO 
ESCOLARES Promover a educação e o cuidado com vistas ao desenvolvimento integral das 
crianças nas unidades educacionais de acordo com as diretrizes curriculares do Município e 
Projeto Pedagógico da Instituição, planejando, observando, acompanhando e proporcionando 
práticas educativas individual e coletivamente de forma a contribuir com o desenvolvimento 
físico, psíquico, afetivo e social da criança. ATUAÇÃO NOS CENTROS MUNICIPAIS DE 
ENSINO INFANTIL Participar da elaboração, efetivação e realimentação da Proposta 
Pedagógica do CMEI e de seu Regimento, em consonância com as diretrizes da Secretaria 
Municipal da Educação. Planejar, organizar, executar e avaliar as atividades relativas às 
funções indissociáveis do educar e cuidar, de acordo com as Diretrizes Curriculares da SME 
e a Proposta Pedagógica do CMEI, respeitando o estágio de desenvolvimento das crianças, 
com o objetivo de contribuir para a sua formação integral. Observar, acompanhar e promover, 
práticas educativas, individual e coletivamente, de forma que contribua com o 
desenvolvimento físico, psíquico, afetivo e social da criança, considerando seus limites, 
interesses e valores, a partir do fortalecimento das relações de afeto e respeito às diferenças. 
Recepcionar e/ou entregar as crianças aos responsáveis, observando estritamente os 
procedimentos preestabelecidos pela unidade educacional. Promover a segurança das 
crianças sob sua responsabilidade, intervindo em situações que ofereçam riscos. Registrar e 
controlar a frequência e a pontualidade das crianças, comunicando ao suporte técnico-
pedagógico ou ao Diretor, os casos de faltas e atrasos em excesso. Proceder ao registro da 
avaliação do processo de desenvolvimento da criança, em documentação apropriada, 
conforme rotinas preestabelecidas na instituição e o disposto no Regimento. Utilizar o horário 
de permanência para participar de capacitação, atualização, planejamento e elaboração de 
material didático-pedagógico. Participar de encontros, cursos, debates e trocas de 
experiências, visando o aprimoramento profissional, de acordo com critérios preestabelecidos. 
Participar efetivamente das reuniões pedagógico-administrativas, do Conselho do CMEI, da 
APF e as de articulação com a família e/ou comunidade, contribuindo para a implementação 
da Proposta Pedagógica. Orientar e acompanhar as crianças em suas dificuldades, 
encaminhando-as ao suporte técnico-pedagógico, ou ao Diretor sempre que as soluções 
estejam fora de sua área de competência. Manter os pais permanentemente atualizados sobre 
os avanços da criança, atendendo encaminhamentos definidos, em conjunto com o suporte 
técnico-pedagógico. Realizar diferentes atividades de modo a garantir a integração/inclusão 
de todas as crianças. Orientar e acompanhar as crianças nas atividades referentes à refeição, 
higiene pessoal e organização do ambiente, incentivando a aquisição de hábitos saudáveis e 
autonomia. ATUAÇÃO NO CONTRATURNO ESCOLAR OFERECIDOS PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Elaborar o planejamento das atividades a serem realizadas com 
os grupos de crianças e adolescentes, visando organizar a ação e garantir a intencionalidade 
educativa. Propor e desenvolver atividades educacionais de maneira diversificada e 
significativa para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, de acordo com a 
Proposta Pedagógica. Elaborar o planejamento das atividades a serem realizadas com os 
grupos de crianças e adolescentes, visando organizar a ação e garantir a intencionalidade 
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educativa. Propor e desenvolver atividades educativas de maneira diversificada e significativa 
para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, de acordo com a Proposta 
Pedagógica, com as capacitações oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação, com os 
materiais de apoio disponíveis na Unidades e contando também com o suporte pedagógico 
da equipe fornecido pela própria Secretaria Municipal de Educação. Garantir a organização 
do ambiente e a utilização dos materiais necessários às suas atividades educativas, conforme 
previsto em seu planejamento e de acordo com o encaminhamento metodológico da Proposta 
Pedagógica. Participar e acompanhar as crianças e adolescentes nas atividades externas, 
zelando pela segurança dos mesmos e o bom aproveitamento da programação trabalhada. 
Promover o convívio saudável, através dos combinados disciplinares, com intervenções 
constantes, mediando conflitos quando necessário, seguindo as normas que regulamentam o 
desenvolvimento do trabalho e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Participar da 
Avaliação Formativa das crianças e adolescentes, em conjunto com a coordenação e a equipe 
pedagógica adotando os procedimentos necessários. Participar da elaboração e execução de 
Projetos conforme encaminhamento metodológico apresentado pela Proposta Pedagógica, 
respeitando o estágio de desenvolvimento das crianças e adolescentes, objetivando contribuir 
na formação integral dos mesmos. Prestar informações relativas ao desenvolvimento dos 
educandos sob sua responsabilidade, atendendo encaminhamentos definidos em conjunto 
com o coordenador de suporte técnico-pedagógico. Acompanhar e orientar as crianças e 
adolescentes nas atividades referentes a refeições, higiene pessoal e organização do 
ambiente incentivando a aquisição de hábitos saudáveis. Participar das reuniões previstas em 
calendário escolar e das acordadas previamente. Participar de cursos de qualificação 
profissional, aplicando os conhecimentos e habilidades adquiridas com os grupos de 
educandos, de acordo com o planejamento individual e/ou da equipe, bem como multiplicar 
tais conhecimentos em seu local de trabalho.” 
RÚBRICA ORÇAMENTÁRIA: 08.001.12.365.0008.2.090 -3190.0400 Fonte de Recurso 101  

  
 
 

Balsa Nova, 20 de janeiro de 2017. 
 
 

Luiz Cláudio Costa 
Prefeito Municipal de Balsa Nova 
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