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ANEXO II DO EDITAL № 003/2021/SEMEC 

 

CARGO 
ESCOLARIDADE/ 

REQUISITOS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VAGAS VENCIMENTO 
LOCAL DE 

TRABALHO 

Monitor 

 

 

Ensino Médio 

completo 

 

Executa sob supervisão, serviço de atendimento 

às crianças em suas necessidades diárias, 

cuidando da alimentação, higiene, recreação e 

segurança. Trabalhar integradamente com o 

professor, no sentido de proporcionar à criança 

atendimento com uma única linha de ação. Trocar 

fraldas, dar banhos e zelar pela higiene da 

criança. Saber usar o banheiro mantendo-o seco 

e limpo e as toalhas e roupas nos seus 

respectivos lugares. Servir as refeições nos 

horários estabelecidos, estimulando a criança a 

comer sozinha. Prestar primeiros socorros 

sempre que necessário. Responsabilizar-se pelas 

crianças que aguardam os pais, após o horário 

regular da saída, zelando pela sua segurança e 

bem estar. Participar das reuniões periódicas ou 

extraordinárias convocadas pela 

Coordenação/Direção e equipe técnica. 

Responsabilizar-se pelo material pedagógico a 

ser utilizado no trabalho com criança. Utilizar as 

informações já existentes e procurar apoio da 

equipe técnica para adquirir mais informações, 

objetivando conduzir melhor o período de 

adaptação da criança. Distribuir o trabalho de 

forma a ter mais tempo disponível para as 

crianças recém admitidas. Pedir orientação à 

equipe técnica em caso de dificuldade no 

atendimento diário à criança. Cuidar da higiene 

corporal e da proteção contra temperatura 

excessiva (frio ou calor). Proteger as crianças de 

acidentes. Detectar desvios de saúde nas 

crianças informando ao Coordenador/Diretor, 

após a observação atenta de cada criança, 

sabendo reconhecer diferenças significativas no 

seu comportamento e aspecto físico. Receber e 

entregar as crianças aos pais ou responsáveis, 

em condições, que evitem atropelos e 

dificuldades de comunicação. Diligência para o 

seu constante aperfeiçoamento profissional e 

cultural. Ser assíduo e comparecer com 

pontualidade a seu local de trabalho. Comparecer 

às reuniões pedagógicas, cursos de capacitação, 

eventos e comemorações; executar outras tarefas 

correlatas. 

40 horas 
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R$ 1.297,40 

 

CENTRO 

EDUCACIONAL 

INFANTIL 

"PROFESSORA 

SOLÍRIA" 
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CENTRO 

EDUCACIONAL 

INFANTIL 

"MEUS FILHOS" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


