
LEI Nº. 2018/2021
DE 5 de março de 2021.

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR AUXILIAR
PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

DEAN ALVES MARTINS, Prefeito Municipal de Sete Barras, Estado de São
Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal
APROVOU e ele Sanciona e Promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica criado no Quadro de Funcionalismo da Prefeitura Municipal
de Sete Barras, junto a Secretaria Municipal de Educação, na forma que dispõe a Legislação
Trabalhista, o emprego abaixo relacionado com as quantidades de vagas, referência salarial,
carga horária e forma de provimento e requisitos, conforme:

Nº de
Vagas

Emprego Referência
R$

Carga Horária Forma de
provimento

Requisitos

06 Professor Auxiliar Hora/aula 25h/semanais Concurso
Pedagogia

(licenciatura plena)

§ Único – As atribuições do cargo ora criado estão definidas no Anexo I,
que faz parte integrante da presente Lei.

Artigo 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei
correrão por conta de verbas próprias existentes no orçamento vigente, suplementadas se
necessário.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Sete Barras/SP, 5 de março de 2021.

DEAN ALVES MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Higino Jerônimo da Rosa Junior
Sec. de Adm. e Finanças



ANEXO I

CARGO: PROFESSOR AUXILIAR

ATRIBUIÇÕES

 Participar das atividades desenvolvidas pelo(a) professor(a), em sala de aula, ou fora dela;

 Manter-se integrado(a) com o(a) professor(a) e as crianças/

 Participar das reuniões pedagógicas e de grupos de estudos, na unidade escolar;

 Seguir a orientação da Direção e Coordenação Pedagógica da unidade escolar;

 Orientar para que a criança adquira hábitos de higiene;

 Auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos (jogos, materiais de sucata, entre outros);

 Promover ambiente de respeito mútuo e cooperação, entre as crianças e demais 

profissionais da unidade escolar, proporcionando o cuidado e educação;

 Atender as crianças, respeitando a fase em que estão vivendo;

 Interessar-se e entender a proposta da Educação Infantil e Fundamental da Rede Municipal 

de Ensino de Sete Barras;

 Atender as solicitações das crianças;

 Auxiliar na adaptação das novas crianças;

 Comunicar ao Professor, Direção ou Coordenação, anormalidades no processo de trabalho;

 Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho;

 Participar ativamente, no processo de adaptação das crianças e atendendo as suas 

necessidades;

 Participar do processo de integração da unidade escolar, família e comunidade;

 Desenvolver hábitos de higiene, junto à criança;

 Realizar outras atividades correlatas com a função.




