
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A N E X O  I  –  D O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O S
E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 1 / 2 0 2 1

R E T I F I C A D O  ( 2 7 / 1 2 / 2 0 2 1 )

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: PROCURADOR

Requisitos:  Curso Superior  completo  em Direito,  em instituição de ensino superior  devidamente  reconhecida pelo  Ministério  da
Educação. Estar regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. 

Atribuições:  Prestar  assistência  jurídica  ao  Prefeito  e  titulares  das  repartições  municipais;  representar  o  Município  judicial  e
extrajudicialmente: prestar assessoramento em questões que envolvam matéria de natureza jurídica, emitindo informações, pareceres
e pronunciamentos. Atuar em qualquer foro ou instância, em nome do Município, nos feitos em que ele seja autor, réu, assistente ou
oponente; efetuar a cobrança judicial da dívida ativa; emitir pareceres singulares ou relatar pareceres coletivos; responder consultas
sobre interpretações de textos legais de interesse do Município; prestar assistência aos órgãos em assuntos de natureza jurídica;
examinar anteprojetos de leis e outros atos normativos; estudar e minutar contratos, termos de compromisso e responsabilidade,
convênios,  escrituras  e  outros  atos;  elaborar  informações  em  Mandados  de  Segurança;  emitir  informações,  pareceres  e
pronunciamentos  no âmbito  administrativo  sobre  questões de cunho jurídico;  proceder  a  estudos e  pesquisas  na legislação,  na
jurisprudência e na doutrina com vistas à instrução e qualquer expediente administrativo que verse sobre matéria jurídica; estudar e
minutar contratos e outros documentos que envolvam conhecimento e interpretação jurídica; atuar na prevenção de situações que
potencialmente  impliquem futuras  demandas  contra  o  Município;  prestar  informações para  subsidiar  a  defesa dos interesses do
Município; em juízo ou fora dele; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessários à execução das atividades próprias do cargo;
desempenhar atividades correlatas; executar outras atividades afins.

CARGOS 402: PROFESSOR DE ARTES

Requisitos: Licenciatura  Plena  em uma das  seguintes  áreas:  Artes  Plásticas,  Artes  Visuais,  Educação Artística;  Ensino da Arte  na
Diversidade; Dança; Musica; Teatro/ Artes Cênicas.

Atribuições:  Orientar  e zelar  pela aprendizagem do(a)  aluno(a);  participar  no processo de planejamento e execução do Projeto
Político  Pedagógico  da  escola;  organizar  as  operações  inerentes  ao  processo  de  ensino-aprendizagem;  contribuir  para  o
aprimoramento da qualidade do ensino; participar das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Planejar e
executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua turma; organizar registros de observações do(a)
aluno(a); estabelecer mecanismos de avaliação e recuperação preventiva; constatar necessidades de aprendizagem do(a) aluno(a);
propor e realizar ações integradas com outros setores para superação de eventuais dificuldades; participar, atuar e coordenar reuniões
e conselhos de classe;  cooperar com a equipe diretiva da escola;  participar  de estudos e realizar  planejamento e avaliação das
atividades pedagógicas, nos horários destinados à hora-atividade; ministrar os dias letivos e horas - aulas, estabelecidos no Calendário
Escolar; ser assíduo, pontual e manter conduta ética e de respeito.

CARGO 403: PROFESSOR DE CIÊNCIAS

Requisitos: Licenciatura Plena em uma das seguintes áreas: Ciências, Biologia, Ciências/Matemática ou Ciências Naturais.

Atribuições:  Orientar  e zelar  pela aprendizagem do(a)  aluno(a);  participar  no processo de planejamento e execução do Projeto
Político  Pedagógico  da  escola;  organizar  as  operações  inerentes  ao  processo  de  ensino-aprendizagem;  contribuir  para  o
aprimoramento da qualidade do ensino; participar das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Planejar e
executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua turma; organizar registros de observações do(a)
aluno(a); estabelecer mecanismos de avaliação e recuperação preventiva; constatar necessidades de aprendizagem do(a) aluno(a);
propor e realizar ações integradas com outros setores para superação de eventuais dificuldades; participar, atuar e coordenar reuniões
e conselhos de classe;  cooperar com a equipe diretiva da escola;  participar  de estudos e realizar  planejamento e avaliação das
atividades pedagógicas, nos horários destinados à hora-atividade; ministrar os dias letivos e horas - aulas, estabelecidos no Calendário
Escolar; ser assíduo, pontual e manter conduta ética e de respeito.

CARGO 404: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Requisitos: Licenciatura em Educação Física e registro no Conselho Profissional – Conselho Regional de Educação Física – CREF.

Atribuições:  Orientar  e zelar  pela aprendizagem do(a)  aluno(a);  participar  no processo de planejamento e execução do Projeto
Político  Pedagógico  da  escola;  organizar  as  operações  inerentes  ao  processo  de  ensino-aprendizagem;  contribuir  para  o
aprimoramento da qualidade do ensino; participar das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Planejar e
executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua turma; organizar registros de observações do(a)
aluno(a); estabelecer mecanismos de avaliação e recuperação preventiva; constatar necessidades de aprendizagem do(a) aluno(a);
propor e realizar ações integradas com outros setores para superação de eventuais dificuldades; participar, atuar e coordenar reuniões
e conselhos de classe;  cooperar com a equipe diretiva da escola;  participar  de estudos e realizar  planejamento e avaliação das
atividades pedagógicas, nos horários destinados à hora-atividade; ministrar os dias letivos e horas - aulas, estabelecidos no Calendário

________________________________________________________________________________________________________________________
Anexo I - Dos Requisitos e Atribuições dos Cargos – Edital de Abertura nº 01/2021 – Município de Novo Hamburgo/RS                         | Página 1 de 2



Escolar; ser assíduo, pontual e manter conduta ética e de respeito.

CARGO 405: PROFESSOR DE GEOGRAFIA

Requisitos: Licenciatura Plena em uma das seguintes áreas: Geografia ou Estudos Sociais.

Atribuições:  Orientar  e zelar  pela aprendizagem do(a)  aluno(a);  participar  no processo de planejamento e execução do Projeto
Político  Pedagógico  da  escola;  organizar  as  operações  inerentes  ao  processo  de  ensino-aprendizagem;  contribuir  para  o
aprimoramento da qualidade do ensino; participar das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Planejar e
executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua turma; organizar registros de observações do(a)
aluno(a); estabelecer mecanismos de avaliação e recuperação preventiva; constatar necessidades de aprendizagem do(a) aluno(a);
propor e realizar ações integradas com outros setores para superação de eventuais dificuldades; participar, atuar e coordenar reuniões
e conselhos de classe;  cooperar com a equipe diretiva da escola;  participar  de estudos e realizar  planejamento e avaliação das
atividades pedagógicas, nos horários destinados à hora-atividade; ministrar os dias letivos e horas - aulas, estabelecidos no Calendário
Escolar; ser assíduo, pontual e manter conduta ética e de respeito.

CARGO 406: PROFESSOR DE HISTÓRIA

Requisitos: Licenciatura Plena em uma das seguintes áreas: História; Estudos Sociais; Ciências Sociais; Educação do Campo (Habilitação
Ciências Humanas).

Atribuições:  Orientar  e zelar  pela aprendizagem do(a)  aluno(a);  participar  no processo de planejamento e execução do Projeto
Político  Pedagógico  da  escola;  organizar  as  operações  inerentes  ao  processo  de  ensino-aprendizagem;  contribuir  para  o
aprimoramento da qualidade do ensino; participar das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Planejar e
executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua turma; organizar registros de observações do(a)
aluno(a); estabelecer mecanismos de avaliação e recuperação preventiva; constatar necessidades de aprendizagem do(a) aluno(a);
propor e realizar ações integradas com outros setores para superação de eventuais dificuldades; participar, atuar e coordenar reuniões
e conselhos de classe;  cooperar com a equipe diretiva da escola;  participar  de estudos e realizar  planejamento e avaliação das
atividades pedagógicas, nos horários destinados à hora-atividade; ministrar os dias letivos e horas - aulas, estabelecidos no Calendário
Escolar; ser assíduo, pontual e manter conduta ética e de respeito.

CARGO 407: PROFESSOR DE INGLÊS

Requisitos: Licenciatura Plena em uma das seguintes áreas: Inglês ou Português/Inglês.

Atribuições:  Orientar  e zelar  pela aprendizagem do(a)  aluno(a);  participar  no processo de planejamento e execução do Projeto
Político  Pedagógico  da  escola;  organizar  as  operações  inerentes  ao  processo  de  ensino-aprendizagem;  contribuir  para  o
aprimoramento da qualidade do ensino; participar das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Planejar e
executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua turma; organizar registros de observações do(a)
aluno(a); estabelecer mecanismos de avaliação e recuperação preventiva; constatar necessidades de aprendizagem do(a) aluno(a);
propor e realizar ações integradas com outros setores para superação de eventuais dificuldades; participar, atuar e coordenar reuniões
e conselhos de classe;  cooperar com a equipe diretiva da escola;  participar  de estudos e realizar  planejamento e avaliação das
atividades pedagógicas, nos horários destinados à hora-atividade; ministrar os dias letivos e horas - aulas, estabelecidos no Calendário
Escolar; ser assíduo, pontual e manter conduta ética e de respeito.

CARGO 408: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA

Requisitos:  Licenciatura  Plena  em  uma  das  seguintes  áreas;  Português;  Português/Literatura;  Português/Inglês;  Português/Alemão;
Português/Espanhol; Português/Francês; Português/Italiano.

Atribuições:  Orientar  e zelar  pela aprendizagem do(a)  aluno(a);  participar  no processo de planejamento e execução do Projeto
Político  Pedagógico  da  escola;  organizar  as  operações  inerentes  ao  processo  de  ensino-aprendizagem;  contribuir  para  o
aprimoramento da qualidade do ensino; participar das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Planejar e
executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua turma; organizar registros de observações do(a)
aluno(a); estabelecer mecanismos de avaliação e recuperação preventiva; constatar necessidades de aprendizagem do(a) aluno(a);
propor e realizar ações integradas com outros setores para superação de eventuais dificuldades; participar, atuar e coordenar reuniões
e conselhos de classe;  cooperar com a equipe diretiva da escola;  participar  de estudos e realizar  planejamento e avaliação das
atividades pedagógicas, nos horários destinados à hora-atividade; ministrar os dias letivos e horas - aulas, estabelecidos no Calendário
Escolar; ser assíduo, pontual e manter conduta ética e de respeito.

CARGO 409: PROFESSOR DE MATEMÁTICA

Requisitos: Licenciatura Plena em uma das seguintes áreas: Matemática ou Matemática/Ciências.

Atribuições:  Orientar  e zelar  pela aprendizagem do(a)  aluno(a);  participar  no processo de planejamento e execução do Projeto
Político  Pedagógico  da  escola;  organizar  as  operações  inerentes  ao  processo  de  ensino-aprendizagem;  contribuir  para  o
aprimoramento da qualidade do ensino; participar das atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Planejar e
executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua turma; organizar registros de observações do(a)
aluno(a); estabelecer mecanismos de avaliação e recuperação preventiva; constatar necessidades de aprendizagem do(a) aluno(a);
propor e realizar ações integradas com outros setores para superação de eventuais dificuldades; participar, atuar e coordenar reuniões
e conselhos de classe;  cooperar com a equipe diretiva da escola;  participar  de estudos e realizar  planejamento e avaliação das
atividades pedagógicas, nos horários destinados à hora-atividade; ministrar os dias letivos e horas - aulas, estabelecidos no Calendário
Escolar; ser assíduo, pontual e manter conduta ética e de respeito.
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