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Projeto de Lei nº 014/2017 
De 29 de novembro de 2017 

 

"Cria cargos no Quadro de Pessoal de Apoio da 
Secretaria Municipal de Educação do Município de 
Melgaço e dá outras providências". 
 

O Prefeito Municipal de Melgaço, Estado do Pará, senhor José Delcicley 
Pacheco Viegas, no uso de suas atribuições legais, apresenta para apreciação e votação 
dessa Casa de Lei o seguinte: 
 
Art. 1º. Fica criado no quadro Permanente de Pessoal de Apoio da Secretaria Municipal 
de Educação do Município de Melgaço, o cargo de AUXILIAR DE SALA DE AULA - 
PMM.AUX-ED., com 40 (quarenta) vagas e de provimento efetivo ou temporário. 
 
Parágrafo Único. A descrição, escolaridade, vencimento e atribuições do cargo são 
aquelas constantes no ANEXO ÚNICO, que fica fazendo parte integrante desta Lei.   
 
Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por conta de dotações 
orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Educação. 
 
Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente 
servidores para ocupar tais cargos, até que seja efetivado o devido concurso público 
para provimento definitivo dos mesmos, observado as disposições constitucionais, c/c a 
legislação municipal. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.  
 

Plenário Francisco Mamede, 
Em 22 de fevereiro de 2018. 

 

José Francisco Viegas Dias 
Presidente 

 

Elias Sarraf Pacheco 
1º Secretario. 

 

Gil Paulo Nunes Brilhante 
2º Secretario 



 
 

 
ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO 

 

Av. Senador lemos s/nº. CNPJ nº 07.335.744/0001-06 
CEP nº 68.490-000 

ANEXO ÚNICO 
1. Cargo: Auxiliar de Sala de Aula. 
 
2. Pré-Requisitos para o cargo: Nível Médio Completo. 
 
3. Carga Horária: 20 (vinte) horas semanais ou 4 horas. 
 
4. Descrição Sumária do Cargo: Exercer atividade auxiliar de apoio educacional, 
junto aos professores no atendimento das crianças, nas Creches e Núcleos de 
Educação Infantil, para assegurar o bem estar e o desenvolvimento das mesmas. 
 
5. Provimento: Cargo de provimento efetivo ou temporário, provido através de 
concurso Público. 
 
6. Vencimento: Salário Mínimo Nacional. 
 
7. Atribuições: 
 
7.1 - Participar das atividades desenvolvidas pelo professor em sala de aula ou 
fora dela; 
 
7.2 - Manter-se integrado(a) com o professor e as crianças; 
 
7.3 - Participar das reuniões pedagógicas e de grupos de estudos na Unidade 
Educadora; 
 
7.4 - Seguir a orientação da supervisão da Unidade Educativa; 
 
7.5 - Orientar para que a criança adquira hábitos de higiene; 
 
7.6 - Auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos (jogos, materiais de sucata e 
outros); 
 
7.7 - Promover ambiente e de respeito mútuo e cooperação, entre as crianças e 
demais profissionais da Unidade Educativa, proporcionando o cuidado e 
educação; 
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7.8 - Atender as crianças respeitando a fase em que estão vivendo; 
 
7.9 - Interessar-se e entender a proposta da Educação Infantil, da Rede Municipal 
de Melgaço; 
 
7.10 - Participar das formações propostas pelo Departamento de Educação 
Infantil; 
 
7.11 - Atender as solicitações das crianças; 
 
7.12 - Auxiliar na adaptação das novas crianças; 
 
7.13 - Comunicar ao professor e ao supervisor, anormalidades no processo de 
trabalho; 
 
7.14 - Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
 
7.15 - Participar ativamente, no processo de adaptação das crianças e atendendo 
as sua necessidades; 
 
7.16 - Participar do processo de integração da unidade educativa, família e 
comunidade; 
 
7.17 - desenvolver hábitos de higiene, junto à criança; 
 
7.18 - Atender as necessidades de Medicina, Higiene e Segurança do trabalho; 
 
7.19 - Conhecer o processo de desenvolvimento da criança, mantendo-se 
atualizado, através de leituras, encontros pedagógicos, formação continuada em 
serviço, seminários e outros eventos; 
 
7.20 - Comunicar ao professor e ou/direção situações que requeiram atenção 
especial; 
 
7.21 - realizar outras atividades correlatas com a função. 
 
 


