PROCESSO SELETIVO Nº 07/2013
ANEXO II - DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS EMPREGOS
EMPREGO

ATRIBUIÇÕES

INSTRUTORES
TEATRO
INSTRUTOR DE TEATRO
DANÇA
INSTRUTOR DE DANÇA – BABY CLASS
INSTRUTOR DE DANÇA – URBANA
INSTRUTOR DE DANÇA – DANÇA DE SALÃO
MÚSICA
INSTRUTOR DE MÚSICA – VIOLÃO
INSTRUTOR DE MÚSICA – TECLADO
INSTRUTOR DE MÚSICA – FLAUTA DOCE
INSTRUTOR REGENTE PARA CORAL INFANTIL E ADULTO
INSTRUTOR REGENTE PARA BANDA MARCIAL

Participar da elaboração, aplicação e avaliação do Planejamento Pedagógico de cursos livres,
artísticos e culturais; Conhecer, cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas para os
cursos programados; Orientar as turmas, dirigir estudos e atividades dos alunos; Manter
atualizados os diários de classe no que tange à frequência, conteúdos, resultados de avaliação,
entregando-os ao Núcleo de Pedagogia nos prazos fixados; Cooperar e promover atividades
que visem à melhoria do processo educativo e integração Escola-Família-Comunidade; Ser
assíduo, pontual e manter conduta moral exemplar de modo a estimular positivamente seus
alunos; Ocupar integralmente o tempo destinado às aulas no desenvolvimento das tarefas
inerentes ao processo de ensino-aprendizagem; Elaborar Plano de Ensino a partir do plano de
curso que será desenvolvido no ano letivo; Registrar qualquer alteração ocorrida em relação
ao aluno matriculado (desistência, transferência e inclusão do mesmo); Cumprir o calendário
escolar, observando o total de aulas previstas e dadas, para verificação do conteúdo
programático e da carga horária indicada no programa de curso; A reposição de aula deverá
ser acertada em conjunto com a direção do projeto.

CAPOEIRA
INSTRUTOR DE CAPOEIRA
INSTRUTOR DE MÚSICA – PERCUSSÃO PARA SURDOS
INSTRUTOR REGENTE PARA CORAL EM LIBRAS

Intermediar a interlocução e a busca de subsídios referente à língua de sinais, estabelecendo a
comunicação entre surdos e ouvintes.

ADMINISTRATIVOS

ELETRICISTA

Executar serviços de instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva de instalações e
equipamentos prediais; executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de
controle, sistema de automação predial, de transformadores, de disjuntores, de subestação e
de painéis eletrônicos; instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar
componentes de redes elétricas; executar reparos, inspeções, testes e ensaios elétricos;
realizar serviços de mecânica em motor a diesel.

ASCENSORISTA

Operar elevadores instalados no local de trabalho; acionar os dispositivos de comando e
obedecendo a escala de paradas dos andares; Verificar o limite de lotação e carga, bem como
dar instruções aos clientes; conduzir os passageiros e cargas aos locais solicitados e
determinados.

