PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO I

DOS CARGOS OFERTADOS
Cargo, Número de Vagas, Jornada de Trabalho, Vencimento e Pré-Requisitos do Cargo
CARGO 01
Código

PMCA 01

Atribuições

Obs.:

Cargos

Professor para Ensino e Uso
da Biblioteca

Pré-Requisitos

Vagas
C.R¹

Vencimento
Bruto (R$)

Carga Horária
Semanal

Ensino
Superior
Completo
em
Pedagogia, ou Normal
Superior,
ou
Biblioteconomia
–
Graduação

01

R$ 1.589,25

25h/s

Cumprir e fazer cumprir o Regulamento de uso da biblioteca, assegurando organização e funcionamento;
Atender a comunidade escolar, disponibilizando e controlando o empréstimo de livros, de acordo com
Regulamento próprio;
Auxiliar na implementação dos projetos de leitura previstos na proposta pedagógica curricular do
estabelecimento de ensino;
Auxiliar na organização do acervo de livros, revistas, gibis, vídeos, DVDs, entre outros;
Encaminhar à direção sugestão de atualização do acervo, a partir das necessidades indicadas pelos usuários;
Zelar pela preservação, conservação e restauro do acervo;
Registrar o acervo bibliográfico e dar baixa, sempre que necessário;
Receber, organizar e controlar o material de consumo e equipamentos da biblioteca;
Manusear e operar adequadamente os equipamentos e materiais, zelando pela sua manutenção;
Participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa própria, desde que
autorizado pela direção, visando ao aprimoramento profissional de sua função;
Auxiliar na distribuição e recolhimento do livro didático;
Participar da avaliação institucional, conforme orientações da SEE;
Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias;
Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos, com pais e com
os demais segmentos da comunidade escolar;
Exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar e aquelas que concernem à especificidade
de sua função;
Acompanhar e coordenar todas as atividades relacionadas com o atendimento da população junto a Biblioteca
Municipal;
Acompanhar a implantação dos serviços de documentação, informação e pesquisa junto a Biblioteca
Municipal;
Propor formas de atendimento aos usuários do sistema da Biblioteca Municipal;
Coordenar, acompanhar e executar atividades especializadas e administrativas relacionadas a rotina da
Biblioteca Municipal;
Propor, acompanhar e executar a disseminação da informação e fluxogramas;
Elaborar e propor programas de atendimento especiais;
Participar de reuniões, encontros que debatem a organização da Biblioteca Pública;
Atender ao Público;
Receber, controlar e atender correspondências relacionadas com assuntos da Biblioteca Municipal
cientificando a autoridade competente;
Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior.
1 – Vaga para cadastro de reserva. Contratação conforme necessidade e interesse público.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS
CARGO 02
Código

PMCA 02

Atribuições

Cargos

Fonoaudiólogo

Pré-Requisitos

Vagas

Vencimento
Bruto (R$)

Carga Horária
Semanal

Ensino
Superior
Completo
em
Fonoaudiologia
e
Registro
ativo
no
conselho de classe da
categoria - CREFONO

01

R$ 2.011,94

30h/s

Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação
e fazendo treinamento fonético, auditivo e de dicção, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou a reabilitação
da fala;
Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, de linguagem, audiometria, gravação e
outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico;
Orientar o paciente com problemas de linguagem e audição, utilizando a logopedia e audiologia em sessões
terapêuticas, visando sua reabilitação;
Orientar a equipe pedagógica, preparando informe e documentos sobre assuntos de fonoaudiologia, a fim de
possibilitar-lhe subsídios;
Controlar e testar periodicamente a capacidade auditiva dos servidores, principalmente daqueles que
trabalham em locais onde há muito ruído;
Aplicar testes audiométricos para pesquisar problemas auditivos;
Determinar a localização de lesão auditiva e suas consequências na voz, fala e linguagem do indivíduo;
Orientar os professores sobre o comportamento verbal da criança, principalmente com relação à voz;
Atender e orientar os pais sobre as deficiências e/ou problemas de comunicação detectadas nas crianças,
emitindo parecer de sua especialidade e estabelecendo tratamento adequado, para possibilitar-lhes a
reeducação e a reabilitação;
Executar outras tarefas, trabalhos, serviços ou procedimentos, determinados pelo superior imediato,
compatíveis com sua área de atuação, competência e conhecimento.
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