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ANO BAZAGACARLOS

Sao Jose da Barra, 07 de fevereiro de 2012.

Art. 3°, Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se as
disposicoes em contrario, em especial as da Lei Complementar nO21, de 24 de agosto
de 2007.

Art. 2°, 0 anexo IX da Lei Complementar nO21, de 24 de agosto de 2007, passa a
vigorar, com relacao ao cargo de Professor de Ensino Basico I - PEB I, com a redacao
constante do anexo II desta Lei.

Art. 1°. 0 anexo I da Lei Complementar n? 21, de 24 de agosto de 2007, passa a
vigorar, com relacao ao cargo de Professor de Ensino Basico 1- PEB I, com a redacao
constante do anexo I desta Lei.

o CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNiCiPIO DE
sAo JOSE DA BARRA/MG, NO USO DAS ATRIBUICOES
LEGAlS, PROPOS, A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E
EU, PREFEITO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
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EFETIVO DE PROFESSOR DE ENSINO BAslCO I - PEB I
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".
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N° NIVEL
CARGOS VENCI- ESCOLARIDADEVAGAS MENTO

Professor de Ensino 70 XIV Curso Medic na modalidade Normal ou
Basico I - PES I Curso Superior, que habilitem as fungoes

de rnaqisterlo na Educacao Infantil enos
anos iniciais do Ensino Fundamental e
registro no orqao competente.

PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS
ANEXO I

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

ANEXO I da Lei Complementar n?063/2012
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CARGO: Professor de Ensino Basico I - PEB I
QUALIFICACAO NECESsARIA: Curso Medio na modalidade Normal ou Curso
Superior, que habilitem as fungoes de rnaqisterio na Educacao Infantil enos anos
iniciais do Ensino Fundamental e registro no orqao competente.
DESCRICAO: Reqencia de classe de educacao infantil e series iniciais do Ensino
Fundamental
ATIVIDADES:
• participar da elaboracao da proposta pedaqoqica de sua unidade escolar;
• cumprir 0 plano de trabalho estabelecido de acordo com a proposta pedaqoqica de

sua unidade escolar;
• elaborar programas e pianos de aula, relacionando e confeccionando material

didatico a ser utilizado, em articulacao com a equipe de orientacao pedaqoqica:
• elaborar e confeccionar, em articulacao com a equipe de orientacao pedaqoqica,
• material destinado a divulqacao do pensamento, da arte e do saber, nos termos da

Constituicao Federal, Art. 206, II;
• elaborar e confeccionar, em articulacao com a equipe de orientacao pedaqoqica,

material destinado a conscientizacao dos alunos para preservacao do patrirnonio
artistico, historico.cultural e ambiental do Pais, Estado e Municipio;

• ministrar aulas, repassando aos alunos os conteudos definidos nos pianos de aula;
• elaborar, aplicar e corrigir testes, provas e outros instrumentos usuais de avaliacao

para verificacao do aproveitamento dos alunos e da eficacia dos rnetodos adotados;
• controlar e avaliar 0 rendimento escolar dos alunos;
• estabelecer estrateqias de recuperacao paralela para alunos de menor rendimento;
• elaborar e encaminhar relatorio das atividades desenvolvidas a direcao ou a

coordenacao da unidade escolar em que esta lotado;
• participar da orqanizacao de atividades de inteqracao da escola com as familias e a

comunidade;
• participar de reunioes com pais de alunos e com outros profissionais de ensino;
• participar integralmente dos periodos dedicados ao planejamento e a avaliacao do

processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional;
• participar de projetos de inclusao escolar, reforco de aprendizaqern ou correcao de

problemas junto dos alunos da rede municipal de ensino;
• participar e/ou organizar eventos destinados a comernoracao de datas significativas

nacionais, estaduais e municipais, no ambito de sua atuacao:
• participar de reuni6es, grupos de trabalho e/ou outras acoes destinadas a assegurar

o pleno desenvolvimento da crianca e do adolescente, a protecao integral aos seus

ANEXOIX
DESCRICAO DOS CARGOS EFETIVOS

PLANO DE CARGOS E SALARIOS

ANEXO II da Lei Complementar nO063/2012
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direitos, 0 seu prepare para 0 exercicio da cidadania e a sua qualificacao para 0
trabalho;

• prestar assistencia e suporte, quando couber, aos orqaos encarregados de
assegurar 0 cumprimento do Estatuto da Crianca e do Adolescente;

• executar outras atribuicoes afins.
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