Classificação de Cargos no Serviço Público Federal
Especificação de Classes

Educação e Cultura (EC)

c/\r

DASP-Serviço de Documentação-1969

RELATÓRIO
Senhor Diretor-Geral
Prosseguindo em seus trabalhos, o Grupo constituído nesta
Divisão, sob a minha presidência, apreciou e retificou as especificações de classes do Serviço: Educação e Cultura-EC, já elaboradas por esta Divisão, considerando os elementos que as integrarão, inclusive aqueles sugeridos pela extinta C . C . C . , bem
como as alterações surgidas por leis posteriores à Lei n.9 3.780,
de 12 de julho de 1960.
2. Qual se verifica da portaria em anexo, as especificações
vêm sendo publicadas em caráter experimental, e nesse sentidc
a D . C . C , está autorizada a receber sugestões dos órgãos e entidades interessados, para o seu aperfeiçoamento e atualização.
3. A exemplo do critério adotado em trabalhos anteriormente aprovados, suprimiu-se a exigência sistemática de nível
de instrução para o ingresso em cargos do S.P. F. A inovação,
se prevalecesse, viria restringir o processo de recrutamento, além
de se tornar desaconselhável nesta oportunidade em que se
propõe estudar, através da Portaria DG-175, de 16/5/67, a
conceituação precisa dos cargos técnicos de grau médio, para
fornecer subsídios à revisão do Plano de Classificação de Cargos,
em andamento.
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4. Nesse sentido, o Grupo submete à apreciação de V.S''
o projeto de portaria de especificações de classes do Serviço:
Educação e Cultura-EC, na forma dos anexos.
Brasília, em 15 de abril de 1968. Waldyr dos Santos,
Presidente.
• José d'Andrade Nóbrega, Vice-Presidente. —
Henrique Schmidt dos Santos, Membro. — Antônia Benedito,
Membro.

P O R T A R I A N.1? 278
O Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil (DASP), usando das atribuições que lhe confere o art. 85,
item XVI, do Regimento aprovado pelo Decreto n.9 50.679, de
31 de maio de 1961, e de acordo com o art. 115 do Decreto-lei
n.' 200, de 25 de fevereiro de 1967,
Considerando que o art. 6." da Lei n." 3.780, de 12 de
julho de 1960, estabelece:
«As atribuições, responsabilidades e demais características pertinentes a cada classe serão especificadas
em regulamento»;
Considerando que os elementos mínimos que integrarão as
especificações de classe são indicados no parágrafo único do
art. 6" citado;
Considerando que a especificação descreve as características
dos cargos que compõem cada classe, determinando-lhes a natureza, a dificuldade e a responsabilidade, bem como as qualificações exigíveis para seu desempenho, de modo a estabelecer,
entre as várias classes, perfeita distinção;
Considerando que serve ela, ainda, de guia para classificação
de novos cargos, oferece uma definição precisa para a denominação da classe e proporciona esclarecimentos de grande valia
em administração de pessoal, orçamento e organização;
Considerando que, antes da aprovação em caráter definitivo,
se impõe dar conhecimento dos estudos já aprovados pelos órgãos
competentes a respeito dessas especificações de classe, objetivando:
a)

sua adoção em caráter experimental; e

b) o recebimento de sugestões para seu aperfeiçoamento
e atualização, resolve:
I — aprovar, em caráter provisório, as especificações de
classe do Serviço: Educação e Cultura-EC, que, na forma dos
anexos, integram esta portaria;
II - - determinar que a Divisão de Classificação de Cargos
deste Departamento receba sugestões dos órgãos e entidades
interessados, durante o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da
publicação desta portaria;
III — condicionar a aprovação das especificações preliminares de classes para cargos criados como peculiaridades nas
Autarquias, à remessa a este Departamento dos elementos necessários às respectivas especificações.
Brasília, em 23 de abril de 1968.
Diretor-Geral.

Bclmiro Siqueira,

SERVIÇO: EDUCAÇÃO E CULTURA
Código:

EC.

Definição', Compreende grupos ocupacionais relacionados corn o desenvolvimento cultural e educacional, mediante a instrução nos seus vários níveis
e modalidades, e os diversos sistemas modernos de difusão dos conhecimentos
humanos.
GRUPO OCUPÀCIONAL: BIBLIOTECA
Código: EC-100
Definição: Compreende série de classes e classes de atribuições relacionadas com os trabalhos de seleção, catalogação e classificação de publicações, a execução de serviços de referência e bibliografia, e outros, bem
como da coordenação de cursos de biblioteconomia.
Série de Classes: Bibliotecário
Código: EC-101
Definição: Compreende classes que tenham como atribuições os serviços
especializados de uma biblioteca ou a coordenação de cursos de biblioteconomia .
Classe: Bibliotecário B
Código: EC-101.20.B
Descrição sintética: Os ocupantcs dos cargos desta classe têm por
atribuições supervisionar serviços de bibliotecas; assessorar autoridades de
níveis superiores da mesma especialidade; realizar inspeções relacionadas com
a função ou coordenar cursos de biblioteconomia.
Exemplos típicos de tarefas: Supervisionar os trabalhos de uma Biblioteca; aprovar as listas de aquisição de material cultural para a mesma;
fazer o planejamento geral dos serviços e fiscalizar a sua execução; elaborar
relatórios; assessorar as chefias superiores em assuntos de biblioteconomia;
coordenar e dirigir cursos especializados; realizar inspeções relacionadas com
a função; revisar os trabalhos executados por equipes de funcionários de
categoria inferior; sugerir planos de novos serviços e de novas instalações;
e executar outras tarefas semelhantes.
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Características especiais:
normas legais específicas.

O período de trabalho será o previsto em

Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Bibliotecário A e outras exigências legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Bibliotecário A
ou outra forma legal de provimento.
Classe: Bibliotecário A
Código: EC-101.19.A
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições orientar ou executar trabalhos especializados de natureza mais
simples ou auxiliares de uma biblioteca.
Exemplos típicos de tarefas: Orientar turmas de serviço na biblioteca;
sugerir planos de novos serviços e de novas instalações; classificar e catalogar o material cultural da biblioteca; efetuar pesquisas; orientar o serviço
de registro; controlar o serviço de permuta e doação de livros, periódicos e
publicações; sugerir a aquisição de obras e assinaturas de revistas; preparar
a correspondência geral da biblioteca; fornecer indicações bibliográficas;
revisar e selecionar as coleções doadas; preparar as fichas para o catálogodicionário; orientar o serviço de intercâmbio de catalogação; organizar a
estatística e as listas para pedidos de adiantamentos; preparar a comprovação
dos adiantamentos; elaborar bibliografias; zelar pela documentação da biblioteca; examinar os catálogos dos editores; organizar cursos de leitura; colaborar
na organização do relatório anual; resumir artigos sobre assuntos de interesse
da biblioteca; organizar fichários de leis ou atos governamentais; orientar
a leitura infantil e juvenil; e executar outras tarafes semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Auxiliar de Bibliotecário, e outras exigências legais.
Forma de recrutamento:
forma legal de provimento.

Habilitação em concurso público, ou outra

Linha de promoção: Para a classe de Bibliotecário B.
Classe: Auxiliar de Bibliotecário
Código: EC-102.7
Descrição sintética: Os
ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições executar trabalhos de natureza simples ou auxiliares relacionados
com os serviços de biblioteca.

Exemplos típicos de tareias: Efetuar e renovar a inscrição da leitores;
assistir o leitor no uso da biblioteca (localizar e reservar livros e publicações
e prestar informações pessoalmente ou pelo telefone); recolocar os livros nas
estantes; realizar empréstimos de livros e publicações; controlar os empréstimos realizados; reclamar a devolução quando esgotado o prazo de empréstimo; fornecer elementos para a organização da estatística da biblioteca;
receber e transmitir aos chefes as sugestões dos leitores; dar baixa nos livros
desaparecidos; executar o tombamento dos livros; fiscalizar os leitores nas
salas de leitura; zelar pela conservação dos livros e demais pertences da
biblioteca; receber, ordenar e controlar a correspondência; manter em dia e
ordem os arquivos; inventariar os livros adquiridos; providenciar para a encadernação das obras; executar serviços de datilografia; e executar outras
tarefas semelhantes.
Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das
normas reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento:
forma legal de provimento.

Habilitação em concurso público, ou outra

Linha de acesso: Para a classe de Bibliotecário A.
GRUPO OCUPACIONAL: DISCIPLINA ESCOLAR
Código: EC-200
Definição: Compreende séries de classes e classes
cionadas com a manutenção da disciplina escolar nas
cências de estabelecimento de ensino, a fiscalização das
e segurança das instalações, do material e do vestuário
discentes.

de atribuições reladependências e adjacondições de limpeza
a ser utilizado pelos

Classe: Chefe de Disciplina Especializado
Código: EC-201.13
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições chefiar e controlar a execução dos serviços de disciplina dos
alunos nos estabelecimentos oficiais destinados ao ensino especializado ou
de recuperação social.
Exemplos típicos de tarefas: Chefiar e controlar a execução dos serviços
dos Inspetores de Alunos em todas as dependências e adjacências do estabelecimento de ensino; zelar pela limpeza e conservação das dependências,
instalações e material utilizados pelos educandos; prestar, por escrito, às
autoridades superiores, as informações relacionadas com a disciplina escolar;
frequentar o estabelecimento mesmo aos domingos e feriados e também ã
noite, a fim de verificar a eficiência dos serviços; organizar e submeter à
aprovação do diretor as escalas e turnos de trabalho; apresentar ao diretor
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relatório de suas atividades e de seus subordinados; sugerir medidas necessárias à maior eficiência dos serviços; executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas; o exercício do cargo pode determinar a prestação
de trabalhos noturnos, aos domingos e feriados.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Inspetor de Alunos Especializado B e outras
exigências legais.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra
forma legal de provimento.

Características especiais: O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas; o exercício do cargo pode determinar a prestação
de trabalhos noturnos, aos domingos e feriados, segundo a escala organizada,
e viagens fora da sede.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Inspetor de Alunos Especializado A e outras
exigências legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Inspetor de Alunos
Especializado A, ou outra forma legal de provimento.
Linha de acesso: Para a classe de Chefe de Disciplina Especializado.

Série de Classes: Inspetor de Alunos Especializado

Classe: Inspetor de Alunos Especializado A

Código: EC-202

Código: EC-202.9.A

Definição: Compreende classes que tenham como atribuições a manutenção
da disciplina escolar em todas as dependências e adjacências dos estabelecimentos destinados ao ensino especializado ou de recuperação social ou
mental, a fiscalização das condições de limpeza e segurança das instalações
e do material utilizado pelos discentes.

Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições executar trabalhos relacionados com a inspeção de alunos em
todas as dependências e adjacências do estabelecimento de ensino especializado ou de recuperação social ou mental, velando pela sua disciplina
e segurança.

Classe: Inspetor de Alunos Especializado B
Código: EC-202.11.B
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições supervisionar e coordenar equipes de inspetores de alunos de
estabelecimento de ensino especializado ou de recuperação social; assistir funcionários mais graduados na elaboração de trabalhos relacionados com a função.
Exemplos típicos de tarefas: Supervisionar e coordenar a execução dos
serviços dos Inspetores de Alunos, transmitindo as instruções recebidas;
auxiliar na fiscalização de provas e exames em geral; colaborar com a
diretoria na organização de festas cívicas e solenidades escolares; fazer
acompanhar por Inspetor, até a portaria, aluno que obtiver permissão para
ausentar-se antes do fim das aulas ou fora dos dias e horas de saída; conduzir ao órgão competente o aluno que tenha regressado de casa depois de
qualquer enfermidade; colaborar no bom andamento dos serviços da rouparia;
fazer com que se mantenham fechados, durante o dia, os dormitórios, a fim
de que não sejam frequentados pelos alunos; zelar para que seja mantido
em dia o fichário dos alunos, com os registros sobre os casos disciplinares
e as penalidades aplicadas, saídas autorizadas e acompanhantes, fazendo
cumprir fielmente o que estiver registrado; apresentar ao Chefe de Disciplina
relatório anual de suas atividades, bem como das dos demais Inspetores,
sugerindo-lhes medidas necessárias à maior eficiência dos serviços; distribuir
salas de aulas; e executar outras tarefas semelhantes.

Exemplos típicos de tarefas: Inspecionar alunos em todas as dependências
do estabelecimento de ensino e adjacências, assistindo-os, fiscalizando-os e
orientando-os; zelar pelas dependências e instalações do estabelecimento de
ensino e do material utilizado pelos educandos; anotar a frequência diária
dos professores; fazer a matricula, a frequência dos alunos e levantar os
mapas de apuração das médias mensais de cada cadeira; registrar no livro
próprio as ocorrências disciplinares dos alunos; comunicar ao superior, por
escrito, as que exigirem providências; apresentar a relação dos alunos impedidos de nova matrícula por indisciplina; distribuir e recolher o material
didático, com a rubrica do professor nos devidos casos; atender às solicitações
de professores e alunos; receber e transmitir recados dentro de suas atribuições; colaborar na organização de festas cívicas e solenidades escolares;
tomar conhecimento dos trabalhos prescritos aos alunos pelos professores,
c providenciar sua execução; acompanhar os alunos, devidamente formados
à entrada e saída das aulas; fiscalizá-los durante as aulas e nos intervalos,
recreios, refeitórios, dormitórios e lavatórios; revistar, após a saída dos
alunos, as salas de aulas, a fim de recolher objetos que tenham sido esquecidos, efetuando seu recolhimento à Secretaria; auxiliar professores na fiscalização de provas e exames em geral; zelar pela prestação de assistência
médica aos alunos; velar para que as cadernetas escolares sejam visadas
pelos pais ou responsáveis; acompanhar, até a portaria, os alunos que tiverem
permissão para se retirarem antes do fim das aulas; autorizar a saída dos
mesmos das salas de aula, por motivos imperiosos; examinar as carteiras,
malas e livros dos alunos, aconselhando-os sobre o que encontrar de errado;
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encarregar-se da recepção dos alunos que se destinam à educação física;
orientar os jogos e recreações dos alunos; fiscalizar a iluminação, abastecimento
d'água, alimentação e vestuário dos alunos; fiscalizar o trânsito de pessoas
estranhas no recinto escolar; providenciar o toque de silêncio, de despertar,
de entrada e saída das aulas e dos refeitórios; contar os alunos para providências de ordem administrativa geral; conduzir menores ao Juizo respectivo, às Varas Criminais, Cíveis e aos vários estabelecimentos oficiais;
colaborar eficientemente na remoção dos problemas de alunos cegos ou de
alunos surdos-mudos, dentro de suas atribuições; e executar outras tarefas
semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas; o exercício do cargo pode determinar a prestação
de trabalhos noturnos, aos domingos e feriados, segundo escala organizada,
e viagens fora da sede.
Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das
normas reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra
forma legal de provimento.
Linha de promoção: Para a classe de Inspetor de Alunos Especializado B.
Classe: Chefe de Disciplina
Código: EC-203.12
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições chefiar e controlar os serviços de disciplina dos alunos nos
estabelecimentos de ensino oficial.
Exemplos típicos de tarefas: Chefiar e controlar a execução dos serviços
dos Inspetores de Alunos em todas as dependências e adjacências do estabelecimento de ensino; zelar pela limpeza e conservação das dependências,
instalações e material utilizados pelos educandos; prestar e fazer prestar, por
escrito, às autoridades superiores, as informações relacionadas com a disciplina escolar; frequentar o estabelecimento aos domingos .? feriados e
também à noite, a fim de verificar a eficiência dos serviços; organizar e
submeter à aprovação do d'retor as escalas e turnos de trabalho; apresentar
ao diretor relatório de suas atividades, sugerindo medidas necessárias à
maior eficiência dos serviços; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas; o exercício do cargo pode determinar a prestação
de trabalhos noturnos, aos domingos e feriados.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Inspetor de Alunos B, e outras exigências
legais para o acesso.

Forma de recrutamento:
forma legal de provimento.

Habilitação em concurso público, ou outra

Série de Classes: Inspetor de Alunos
Código; EC-204
Definição: Compreende classes que tenham como atribuições a manutenção da disciplina escolar em todas as dependências e adjacências do estabelecimento de ensino, a fiscalização das condições de limpeza e segurança
das instalações e de material utilizado pelos discentes.
Classe: Inspetor de Alunos B
Código: EC-204.10.B
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições supervisionar e coordenar equipes de inspetores de alunos e
assistir funcionários mais graduados na elaboração de trabalhos relacionados
com a função.
Exemplos típicos de tarefas: Supervisionar e coordenar a execução dos
serviços dos Inspetores de Alunos, transmitindo as instruções recebidas;
fiscalizar as escalas e turnos de trabalho dos Inspetores; conduzir ao setor
competente o aluno que tenha regressado de casa depois de qualquer enfermidade; colaborar no bom andamento dos serviços da rouparia; fazer com
que se mantenham fechados, durante o dia, os dormitórios, a fim de que
não sejam frequentados pelos alunos; zelar para que seja mantido em dia
o fichário dos alunos, com os registros sobre os casos disciplinares e as
penalidades aplicadas, saídas autorizadas e acompanhantes, fazendo cumprir
fielmente o que estiver registrado; apresentar ao Chefe de Disciplina relatório
anual de suas atividades, bem como das dos demais Inspetores, sugerindo-lhes
as medidas necessárias à maior eficiência dos serviços; preparar a designação
das salas de aulas; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em
normas legais especificas; o exercício do cargo pode determinar a prestação
de serviços noturnos, aos domingos e feriados, segundo escala organizada.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Inspetor de Alunos A e outras exigências
legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes
Alunos A ou outra forma legal de provimento.

da

classe

Linha de acesso: Para a classe de Chefe de Disciplina.

de Inspetor de
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Classe: Inspetor de Alunos A

GRUPO OCUPACIONAL: DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Código: EC-204.9.A

Código: EC-300

Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições executar trabalhos relacionados com a inspeção de alunos em
todas as dependências e adjacências do estabelecimento de ensino, velando
pela sua disciplina e segurança.

Definição: Compreende série de classes e classe de atribuições relacionadas, entre outras, com o estudo, pesquisa, classificação, catalogação e
arquivamento de documentos, revisão, reportagens, redação e outras atividades
ligadas à divulgação.

Exemplos típicos de tarefas: Inspecionar alunos em todas as dependências
do estabelecimento de ensino e adjacências, assistindo-os, fiscalizando-os e
orientando-os; zelar pelas dependências e instalações dos estabelecimentos de
ensino e material utilizado pelos educandos; anotar a frequência dos alunos
e levantar os rnapas de apuração das médias mensais de cada cadeira;
registrar no livro próprio as ocorrências dos alunos,, comunicando à autoridade
superior as que exigirem providências; apresentar a relação dos alunos
impedidos de nova matrícula por indisciplina; distribuir e recolher o material
didático, com a rubrica do professor nos devidos casos; atender às solicitações
de professores e alunos; receber e transmitir recados dentro de suas atribuições; colaborar na organização de festas cívicas e solenidades escolares;
tomar conhecimento dos trabalhos prescritos aos alunos pelos professores,
e providenciar sua execução; acompanhar os alunos, devidamente formados,
à entrada e saída das aulas; fiscalizar e assistir os alunos nas aulas, intervalos,
recreios, refeitórios, dormitórios e lavatórios; revistar, após a saída dos
alunos, as salas de aulas, a fim de recolher objetos esquecidos, efetuando
seu recolhimento à Secretaria; auxiliar professores na fiscalização de provas
e exames em geral; zelar pela prestação de assistência médica aos alunos;
velar para que as cadernetas escolares sejam visadas pelos pais ou responsáveis; acompanhar, até a portaria, os alunos que tiverem permissão para
se retirarem antes do fim das aulas; autorizar a saída dos mesmos das salas
de aulas, por motivos imperiosos; examinar as carteiras, malas, pastas e
livros dos alunos, aconselhando-os sobre o que encontrar errado; encarregar-se
da recepção dos alunos que se destinam à educação física; orientar seus
jogos e recreações; fiscalizar a iluminação, abastecimento d'água, alimentação
e vestuário dos alunos; fiscalizar o trânsito de pessoas estranhas no recinto
escolar; providenciar o toque de silêncio, de despertar, de entrada e saída
das aulas e dos refeitórios; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas; o exercício do cargo pode determinar a prestação
de serviços noturnos, aos domingos e feriados, segundo escala organizada.
Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das
normas reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Linha de promoção: Para a classe de Inspetor dê Alunos B.

Serie de Classes: Preparador de Textos
Código: EC-301
Definição: Compreende classes que tenham como atribuições a preparação
de textos, dicionários e enciclopédias, a correção de textos literários e científicos, de várias espécies, a preparação de edições criticas de obras literárias,
coleta de termos e redação de verbetes.
Classe: Preparador de Textos B
Código: EC-301.17.B
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições orientar, revisar e executar trabalhos ligados à preparação e
correção de textos, dicionários e outras obras semelhantes.
Exemplos típicos de tarefas: Preparar edições críticas, com rodapés e
textos explicativos de ordem filológica, estilistica, histórica e literária; coletar
termos científicos e técnicos e redigir os respectivos verbetes; examinar e
revisar os verbetes redigidos por especialistas estranhos; orientar o levantamento e coleta de material fotográfico, cartográfico e iconográfico, bem
como do seu preparo e arquivamento; examinar e revisar trabalhos complexos que exijam conhecimentos técnicos; dar pareceres nos casos de sua
especialidade; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais:
normas legais específicas.

O período de trabalho será o previsto em

Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Preparador de Textos À e outras exigências legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Preparador de
Textos A, ou outra forma legal de provimento.
Classe: Preparador de Textos A
Código: EC-301.15.A
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições executar trabalhos de preparação e correção de textos, dicionários
e outras obras semelhantes.
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Exemplos típicos de farofas: Fazer leitura crítica e correção estilística
c filológica dos originais e traduções elaboradas para publicação; coletar
termos da língua literária e popular e respectivos verbetes; coletar citações
abonatórias e exames dos verbetes redigidos por especialistas estranhos; e
executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em
normas legais especificas.
Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das
normas reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento:
forma legal de provimento.

Habilitação em concurso público, ou outra

Linha de promoção: Para a classe de Preparador de Textos B.
Série de Classes: Documentarista
Código: EC-302
Definição: Compreende série de classes que tenham como atribuições
trabalhos relacionados com o estudo, pesquisa, classificação e catalogação de
livros e documentos.
Classe: Documentarista B
Código: EC-302.20.B
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições supervisionar, assessorar e coordenar trabalhos concernentes ao
estudo, pesquisa, classificação e catalogação de livros e documentos.
Exemplos típicos de tarefas: Supervisionar serviços, grupos de trabalho
ou seções cujas atividades estejam relacionadas com a documentação; assessorar autoridades de nível superior em assuntos concernentes à documentação;
coordenar estudos e trabalhos que se relacionem com as atribuições do cargo;
planejar e orientar novos sistemas de arquivos, fichários e códigos; supervisionar a execução e divulgação de pesquisas de caráter histórico, histór'co-geográfico, político, administrativo e didático; emitir parecer em assuntos
referentes à documentação; redigir relatórios ou colaborar na sua elaboração;
e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em
normas legais especificas.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Documentarista A e outras exigências
legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Documentarista A
ou outra forma legal de provimento.
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Classe: Documentarista A
Código: EC-302.19.A
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições orientar, revisar e executar trabalhos concernentes ao estudo,
pesquisa, classificação e catalogação de livros e documentos.
Exemplos típicos de tarefas: Elaborar sistemas de catalogação e classificação de documentos, leis e textos; fazer pesquisas relacionadas com as
atribuições do cargo e extrair translades de textos antigos; coligir dados
biográficos e históricos; manter contatos com setorcs de documentação nacionais e estrangeiros; colaborar na divulgação de conhecimentos, descobertas,
pesquisas e outros trabalhos; orientar cursos especializados cm documentação;
colaborar com os interessados em documentação de várias espécies para
elaboração de ensaios; elaborar relatórios periódicos; e executar outras
tíirefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em
normas legais especificas.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Arquivista C e outras exigências legais.
Forma de recrutamento:
forma legal de provimento.

Habilitação em concurso público, ou outra

Linha de promoção: Para a classe de Documentarista B.
Série de Classes: Arquivista
Código: EC-303
Definição: Compreende classes que têm como atribuições os trabalhos
relacionados com o recebimento, classificação, registro, guarda, tramitação
e conservação de documentos e papéis em geral, bem como a prestação de
informações e lavratura de certidões.
Classe: Arquivista C
Código: EC-303.11.C
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições supervisionar ou coordenar atividades correspondentes relacionadas
com a guarda e conservação de documentos, processos e papéis em geral;
assessorar autoridades de nível superior em assuntos de sua especialidade.
Exemplos típicos de tarefas: Supervisionar ou coordenar trabalhos
relacionados com o serviço de arquivamento; emitir pareceres nos casos
relacionados com a função; propor planos para conseguir eficiência e economia nos serviços; sugerir métodos e processos de trabalhos para simpli-

18

— 19 —

ficação, recebimento, classificação, registro, guarda, codificação, tramitação
e conservação de documentos, processos e papéis em geral; e executar outras
tarefas semelhantes.

material arquivado; manter atualizados os respectivos fichários; extrair certidões; proceder a buscas, por determinação superior; atender, por ordem superior, às requisições de documentos arquivados; anexar e desanexar processos e
documentos e fazer as necessárias alterações nas fichas; executar trabalhos dactilográficos e outros de natureza simples relacionados com as atribuições do
setor; prestar informações sobre a localização de processos e documentos arquivados; e executar outras tarefas semelhantes.

Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Arquivista B e outras exigências legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Arquivista B, ou
outra forma legal de provimento.
Linha de acesso: Para as classes de Documcntarista A e Oficial de
Administração A.
Classe: Arquivista B
Código: EC-303.9.B
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por
atribuições orientar, revisar ou executar tarefas de maior complexidade relacionadas com os serviços de arquivos e auxiliar funcionários mais graduados
na elaboração de trabalhos de sua especialidade.
Exemplos típicos de tarefas: Orientar os trabalhos relacionados com os
serviços de arquivamento; orientar e controlar os trabalhos de classificação,
codificação e catalogação; sugerir e organizar as coleções e fichários requeridos pelo serviço; redigir informações em processos; realizar e colaborar nas
pesquisas ligadas aos serviços de arquivos; preparar índices e fichários-índices;
e executar outras tarefas semelhantes.

Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Escrevente-Dactilógrafo, e outras exigências
legais para o acesso.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Linha de promoção: Para a classe de Arquivista B.
Série de Classes: Produtor Radiofónico
Código: EC-304
Definição: Compreende classes que tenham como atribuições os trabalhos
relacionados com organização e produção de programas radiofónicos.
Classe: Produtor Radiofónico C

Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas.

Código: EC-304.16.C

Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercic'o na classe de Arquivista A e outras exigências legais.

Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têin por atribuições supervisionar ou coordenar atividades especializadas ligadas à função ou
assessorar autoridades de nível superior da mesma especialidade.

Forma de recrutamento: Entre os ocupantes da classe de Arquivista A, ou
outra forma legal de provimento.
Linha de promoção: Para a classe de Arquivista C.
Classe: Arquivista A
Código: EC-303.7.A
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições executar tarefas de natureza elementar inerentes à guarda e conservação de
processos, documentos e papéis em geral.
Exemplos típicos de tarefas: Arquivar processos, documentos e papéis em
geral; auxiliar nos trabalhos de classificação, codificação e catalogação de papéis e documentos; tomar as providências necessárias à boa conservação do

Exemplos típicos de tarefas: Executar, em caráter de maior complexidade,
as atribuições do Produtor Radiofónico B; supervisionar seções ou outros núcleos
de serviços ligados à produção radiofónica; assessorar autoridades superiores;
coordenar equipes em trabalhos especializados; e executar outras tarefas semelhantes .
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais especificas.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Produtor Radiofónico B e outras exigências
legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Produtor Radiofôninico B, ou outra forma legal de provimento.
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Classe: Produtor Radiofónico B

Série de Classes: Redutor

Código: EC-304.H.B

Código: EC-305

Dtscrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições supervisionar, revisar e executar trabalhos relat vos ã produção de programas radiofónicos.

Definição: Compreende classes que têm por atribuições os serviços relacionados com a divulgação oficial, executando, entre outros, os referentes à redação
e organização de publicações periódicas ou não.

Exemplos típicos de tarefas: Revisar trabalhos de equipe; organizar e dirigir programas mais especializados; supervisionar e dirigir equipes em trabalhos
internos ou externos; coordenar e dirigir programas radiofónicos; e executar
outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Produtor Radiofónico A e outras exigências
legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Produtor Radiofónico A, ou outra forma legal de provimento.
Linha de promoção: Para a classe de Produtor Radiofónico C.
Classe: Produtor Radiofónico A
Código: EC-304.12.A

Classe: Redator C
Código: EC-305.22.C
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições supervisionar ou coordenar unidades administrativas ligadas ã função; assessorar diretores de órgão ou repartição da mesma especialidade; realizar serviços relacionados com a técnica de divulgação e dirigir revistas ou outras publicações periódicas ou não.
Exemplos típicos de tarefas: Supervisionar seções ou unidades administrativas correspondentes, relacionadas com os serviços de redação; assessorar autoridades superiores em assuntos pertinentes à função; dirigir revistas ou outras
publicações periódicas ou não; coordenar trabalhos de equipes; dar parecer
nos assuntos de sua especialidade; organizar métodos e processos relacionados
cor» a técnica de divulgação; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas; o exercício do cargo pode determinar a prestação de trabalhos noturnos, aos domingos e feriados.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de eíetivo exercício na classe de Redator B e outras exigências legais.

Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições executar, sob supervisão imediata, trabalhos de natureza simples relativos
à produção de programas radiofónicos.
Exemplos típicos de tarefas: Redigir programas observando a técnica radiofónica; colaborar no ensaio e transmissão dos programas; executar trabalhos
de natureza simples relacionados com a elaboração de programas radiofónicos;
e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais especificas.
Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Linha de promoção: Para a classe de Produtor Radiofónico B.

Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Redator B, ou outra
forma legal de provimento.
C/asse: Redator B
Código: EC-305.21.B
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições orientar, revisar e executar trabalhos de redação de maior complexidade e
auxiliar funcionário mais graduado na elaboração de trabalhos relacionados
com a função.
Exemplos típicos de tarefas: Orientar, revisar e executar trabalhos de rédação; redigir relatórios periódicos; realizar entrevistas; propor aperfeiçoamento
da técnica de noticiários e informações; auxiliar autoridades superiores na elaboração de trabalhos relacionados com a função; e executar outras tarefas semelhantes .
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Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas; o exercício do cargo pode determinar a prestação de trabalhos noturnos, aos domingos e feriados.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Redator A e outras exigências legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Redator A, ou owtra
forma legal de provimento.
Linha de promoção: Para a classe de Redator C.

Exemplos típicos de tarefas: Supervisionar atividades relacionadas com os
trabalhos de revisão; assessorar autoridades superiores em assuntos relacionados
com a função; dar pareceres em assuntos de sua especialidade; sugerir planos
para melhor eficiência e economia dos trabalhos de revisão; executar, em caráter
de maior complexidade, as funções cometidas ao Revisor B, e executar outras
tarefas semelhantes.

Classe: Redator A
Código: EC-305.20.A
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições executar trabalhos de redação de natureza simples.
Exemplos típicos de tarefas: Redigir notas, artigos e resumos; escrevei
textos para divulgação através da imprensa falada ou escrita; realizar entrevistas; propor edições e reedições; executar serviços auxiliares relacionados com
a redação; coletar elementos para trabalhos especiais; e executar outras tarefas
semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho serã o previsto em norm»s
legais específicas; o exercício do cargo pode determinar a prestação de trabalho noturno, aos domingos e feriados.
Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Linha de promoção: Para a classe de Redator B.
Série de Classes: Revisor
Código: EC-306
Definição: Compreende classes que têm como atribuições serviços relaciodos com a revisão de originais e provas, do ponto-de-vista tipográfico, ortográfico, gramatical, técnico e estético, de material para impressão ou para discursos,
conferências e outros processos de informação.

Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas; o exercício do cargo pode determinar a prestação de serviços
noturnos, aos domingos e feriados.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Revisor B e outras exigências legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Revisor B, ou outra
forma legal de provimento.
Classe: Revisor B
Código: EC-306.H.B
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições orientar, revisar e executar tarefas de maior complexidade e auxiliar funcionário mais graduado na elaboração de trabalhos relacionados com a função.
Exemplos típicos de tarefas: Orientar e revisar trabalhos de equipe de funcionários de categoria igual ou inferior; propor planos no sentido de aperfeiçoai
os serviços de revisão; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas; o exercício do cargo pode determinar a prestação de serviços noturnos, aos domingos e feriados.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Revisor A e outras exigências legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Revisor A. ou outra
forma legal de provimento,
Linha de promoção: Para a classe de Revisor C.
r>

<

Classe: Revisor A
Código: EC-306.12.A

Classe: Revisor C
Código: EC-306.16.C
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições supervisionar ou coordenar trabalhos de revisão de maior complexidade
e assessorar autoridades de nível superior em assuntos de sua especialidade.

Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições executar trabalhos de revisão de natureza simples.
Exemplos típicos de tarefas: Rever originais, indicando as alterações necessárias, do jponto-de-vista tipográfico e gramatical; rever serviços dactilográficos, conferindo-os com os originais; rever as provas tipográficas, organizar
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índices, espelhos, sumários, notas de pé de página, localização de fotos e ilustrações; executar serviços dactilográficos necessários ao exercício da função; e
executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas; o exercido do cargo pode determinar a prestação de serviços
noturnos, aos domingos e feriados.
Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade; na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Linha de promoção: Para a classe de Revisor B.
Série de Classes: Executor de Textos
Código: EC-307
Definição: Compreende classes que têm por atribuições os trabalhos relacionados com g composição gráfico-mecânica em máquinas linotipo ou semelhante.
•

'Gesse: Executor de Textos B
Código: EC-307.16.B

Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições supervisionar, coordenar e executar serviços relacionados com a composição gráfico-mecânica de textos em máquinas linotipo ou semelhantes.
Exemplos típicos de tarefas: Supervisionar seções ou unidades administrativas relacionadas com os trabalhos de composição gráfico-mecânica de textos;
coordenar trabalhos de equipes de funcionários de categoria igual ou inferior;
executar trabalhos de composição mais complexos; sugerir planos para melhoi
eficiência e economia de trabalhos relacionados com a especialidade; dar pareceres em caráter técnico; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais especificas; produção obrigatória de, no mínimo, 1.000 linhas na conformidade dos dispositivos legais; o exercício do cargo pode determinar a prestação de serviços noturnos, aos domingos e feriados.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Executor de Textos A e outras exigências
legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Executor de Textos
A, ou outra forma legal de provimento.

Ciasse: Executor de Textos A
Código: EC-307. H.À
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe tem por atribuições executar serviços de composição gráfico-mecânica em maquinas linotlpo ou
semelhantes.
Exemplos típicos de tarefas: Executar, em máquinas linotípo ou semelhantes, trabalhos de composição gráfico-mecânica de originais destinados ã impressão de jornais, livros, folhetos e revistas, como sejam atas, corondel e tabelas; compor e montar tabelas, balanços e outros trabalhos congéneres; cooperar no treinamento de aprendizes; zelar pela conservação e limpeza do matéria)
a seu cargo; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas. Produção diáfria obrigatória de, no mínimo, 1.000 linhas,
na conformidade dos dispositivos legais; o exercício do cargo pode determinar
a prestação de serviços noturnos, aos domingos e feriados.
Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada a legislação especifica.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Linha de promoção: Para a classe de Executor de Textos B.
Série de Classes: Revisor de Brai&e
Código: EC-308
Definição: Compreende classes que têm como atribuições os serviços relacionados com a revisão das edições transcritas em Braille de obras literárias ou
didáticas, escritas em idioma pátrio ou estrangeiro, bem como de música e matemática .
C/asse:

Revisor de Braille

f)

Código: EC-308.10.B
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições executar os trabalhos de revisão das edições transcritas em Braille de obras
literárias ou didáticas.
Exemplos típicos de tarefas: Fazer a revisão das obras de matemática e de
música transcritas em Braille, em matrizes de zinco ou em folhas de papel dactilografadas ou manuscritas, observando as alterações necessárias do ponto-devista tipográfico, gramatical e de transcrição; organizar índices, espelhos, sumários e notas de pé de páginas; zelar pela conservação e arrumação da? matrizes em Braille; e executar outras tarefas semelhantes.
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Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Revisor de Braille A e outras exigências legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Revisor de Braille A,
ou outra forma legal de provimento.
Classe: Revisor de Braille A
Código: EC-308.8.A
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições executar os trabalhos de revisão das edições transcritas em Braille de
obras literárias ou dldáticas.
Exemplos típicos de tarefas: Fazer a revisão de obras didáticas e literáfrias;
rever os originais transcritos em caracteres Braille era matrizes de Zinco ou em
folhas de papel datilografadas, em trechos manuscritos por extenso e estenografado; fazer as alterações necessárias do ponto-de-vista tipográfico, gramatical e de transcrição; organizar índices, espelhos, sumários e notas de pé de
páginas; zelar pela conservação e arrumação das matrizes em Braille; e executar
outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o preinisto em normas
legais especificas.
Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Linha de promoção: Para a classe de Revisor de Braille B.
Série de Classes: Locutor
Código: EC-309
Definição: Compreende classes que tenham como atribuições a difusão de
programas internos, de noticiários, e de reportagens radiofónicas externas.
Classe: Locutor B
Código: EC-309.12.B
f

Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições supervisionar, coordenar e executar tarefas de maior complexidade relacionadas com a difusão de programas, noticiários e reportagens radiofónicos.
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Exemplos típicos de tarefas: Supervisionar, coordenar e dirigir equipes em
trabalhos internos e externos; efetuar e irradiar entrevistas; executar as tarefas
atribuídas ao Locutor A, que apresentem maior complexidade.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais especificas. Trabalho interno ou externo conforme as necess:dades do
serviço; o exercício do cargo pode determinar a necessidade de viagens,
trabalho ã noite, domingos e feriados.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Locutor A e outras exigências legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Locutor A, ou outra
forma legal de provimento.
Classe: Locutor A
Código: EC-309.11-A
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições executar trabalhos de natureza simples, relativos a irradiações, ou auxiliar
trabalhos de rotina inerentes à função.
Exemplos típicos de tarefas: Fazer a apresentação de artistas, discos e
programas; ler os noticiários nacionais e internacionais; ler crónicas ou conferências literárias ou científicas; fazer a irradiação de reportagens externas
como: concertos, paradas, recitais, solenidades diversas e outras, descrevendo-as;
integrar equipes de trabalho; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais especificas. Trabalho interno ou externo, conforme as necessidades do
serviço; o exercício do cargo pode determinar a realização de viagens, trabalho
a noite, domingos e feriados.
'Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada a legislação especifica.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Linha de promoção: Para a classe de Locutor B.
Série de Classes: Discotecário
Código: EC-310
Definição: Compreende classes que tenham como atribuições trabalhos relacionados com a preparação e irradiação de programas musicais, e com a ore manutenção de discotecas.
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Classe: Discotecário B

GRUPO OCUPACIONAL: INSPEÇAO DE ENSINO

Código: EC-310.10.B

Código: EC-400

Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições supervisionar, coordenar e executar trabalhos de preparação e irradiação
de programas musicais em discos, bem como na parte musicada de outros programas, e organizar as discotecas.

Definição: Compreende classes de atribuições relacionadas com o exame
das condições dos estabelecimentos que requerem equiparação ou reconhecimento; a verificação dos requisitos de idoneidade, assiduidade e admissão dos
membros do corpo docente, e o aperfeiçoamento dos métodos de ensino.

Exemplos típicos de tarefas: Supervisionar, coordenar e executar trabalhos
relativos à elaboração e irradiação de programas musicais em discos, de aoCtrdo
com instruções gerais; escolher seleções musicais para aprovação dos superiores;
coordenar as partes musicadas de outros programas com temas históricos ou
literários etc.; supervisionar a conservação e classificação dos discos; fornecer
informações sobre discos e músicos em geral; executar outras tarefas semelhantes .
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais especificas; o exercício do cargo pode determinar a prestação de serviços
aos domingos e feriados.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classse de Discotecário A e outras exigências legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Discotecário A, ou
outra forma legal de provimento.
Clatse: Discotecário A
Código: EC-310.fi.A
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atrições executar trabalhos auxiliares de preparação e irradiação de programas musicais em discos, bem como na parte musicada de outros programas e manter
as discotecas.
Exemplos típicos de tarefas: Controlar a conservação e classificação dlos
discos; apanhar os discos escolhidos pelo superior e tornar a guardál-los, depois
do uso; sugerir as aquisições de novos discos e as substituições dos que se encontrarem avariados; elaborar elementos estatísticos relativos ao uso dos discos;
e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais especificas; o exercício do cargo pode determinar a prestação de serviços
aos domingos, feriados e à noite.
Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Linha de promoção: Para a classe de Discotecário B.

Classe: Inspetor de Ensino C
Código: EC-401.22.C
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições supervisionar, coordenar e executar visitas e inspeções em estabelecimentos
de ensino, a fim de assegurar a aplicação da legislação própria.
Exemplos típicos de tarefas: Supervisionar e coordenar a execução dos serviços de equipes de inspetores; essessorar autoridades superiores em assuntos pertinentes à função; zelar, em cada estabelecimento, pelo perfeito cumprimento das
leis e regulamentos vigentes sobre ensino federal; estar presente durante a realização de provas e exames; visar os documentos de matriculas, de inscrição de exames, de transferência, de certificados escolares e demais papéis relacionados com a
fiscalização; incentivar o aperfeiçoamento dos métodos de ensino; estimular a
adoção de critérios e processos que assegurem o aumento da objetividade na
verificação do rendimento escolar e no julgamento dos exames; suspender, total
ou parcialmente, a realização de atos escolares em desacordo com as disposições regulamentares; promover a reunião de diretores, professores, técnicos de
educação e inspetores; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas; o exercício do cargo pode determinar a prestação de serviços
noturnos, aos domingos e feriados, e viagens ao interior.
Qualificações essendais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Inspetor de Ensino B e outras exigências legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Inspetor de Ensino
B, ou outra forma legal de provimento.
Classe: Jnspetor de Ensino B
Código: EC-401.21.B
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições orientar e revisar as atividades de equipes de funcionários auxiliares e
executar visitas e inspeções em estabelecimentos de ensino, com o fim de assegurar, através de orientação e fiscalização, a aplicação das leis específicas.
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Exemplos típicos de tarefas: Orientar e revisar as atividades de equipes de
funcionários de categoria inferior; zelar pelo perfeito cumprimento das leis e
regulamentos vigentes sobre ensino federal; estar presente durante a realização
das provas e exames; visar os documentos de matrículas, transferências, de
inscrição em exames, os certificados escolares e demais papéis relacionados com
fiscalização; incentivar o aperfeiçoamento dos métodos de ensino; estimular a
adoção de critérios e processos que assegurem o aumento de objetividade na verificação do rendimento; suspender, total ou parcialmente, a realização de atos
escolares em desacordo com as disposições regulamentares; verificar a aplicação
de normas impostas aos alunos por professores e rubricar os trabalhos; verificar
a regularidade da vida escolar e a disciplina; assistir o estabelecimento a seu
cargo, dentro das determinações recebidas; promover a reunião de diretores, professores c técnicos de educação; e executar outras tarefas semelhantes.

no estabelecimento os livros exigidos legalmente e quaisquer elementos imprescindíveis; verificar a regularidade da vida escolar e a disciplina; assistir o estabelecimento a seu cargo, dentro das determinações legais; levar ao conhecimento do superior imediato as solicitações de providência de ordem pedagógica;
verificar a procedência da aplicação de normas impostas aos alunos por professores e rubricar os trabalhos dados como medida disciplinar; velar pelo cumprimento da legislação referente especialmente ao regime higiênico-dietético, nos
estabelecimentos que mantêm internato e semi-internato, quando não existirem
autoridades sanitárias para tal fim; fiscalizar a cobrança de anuidades e taxas
devidas pelos alunos aos estabelecimentos; estimular as iniciativas e atividades
cívico-culturais dos educandos; apresentar relatório sobre as atividades do estabelecimento; sugerir o que for julgado conveniente para o melhor rendimento
escolar; e executar outras tarefas semelhantes.

Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas; o exercício do cargo pode determinar a prestação de serviços
noturnos, aos domingos e feriados e viagens fora da sede.

Características espec/ait: O período de trabalho será* o previsto em normas
legais especificas; o exercício do cargo pode determinar a prestação de serviços
noturnos, aos domingos e feriados, e viagens fora da sede.

Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Inspetor de Ensino A e outras exigências legais.

Qualificações essenciais: Nivel de instrução e idade; na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.

Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Inspetor de Ensino A, ou outra forma legal de provimento.

Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
ilegal de provimento.
Linha de promoção: Para a classe de Inspetor de Ensino B.

Linha de promoção: Para a classe de Inspetor de Ensino C.
Classe: Inspetor de Ensino A

GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
Código: EC-500

Código: EC-401.20.A
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições executar visitas e inspeções em estabelecimentos de ensino, com o fim de
assegurar, através de orientação e fiscalização, a aplicação das leis de magistério.
Exemplos típicos de tarefas: Zelar, em cada estabelecimento, pelo perfeito
cumprimento das leis e regulamentos vigentes sobre ensino federal; estar presente, durante a realização aat provas e exames; visar os documentos de matriculas, de inscrição em exames, de transferência, os certificados escolares e
demais papéis relacionados com fiscalização; incentivar o aperfeiçoamento dos
métodos de ensino; estimular a adoção de critérios e processos que assegurem
o aumento de objetividade na verificação do rendimento escolar e no julgamento dos exames; incentivar o aperfeiçoamento de instalações e aparelhamentos
escolares; suspender, total ou parcialmente, a realização de atos escolares em
desacordo com as disposições regulamentares; promover a realização de reuniões
de diretores, professores, técnicos de educação e inspetores; zelar para que haja

Definição: Compreende série de classe e classes de atribuições destinadas
a ministrar as modalidades de ensino superior, secundário, primário, pré-primário,
profissional, artístico, pedagógico, de práticas educativas e especializado.
Classe: Professor Catedrático
Código: EC-501. (Art. 75)
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições dirigir e orientar a cátedra, dar aulas teóricas ou práticas em estabelecimentos de ensino superior ou secundário; planejar, presidir, corrigir e julgar
•provas e exames em geral.
Exemplos típicos de tarefas: Dar aulas teóricas ou práticas em estabelecimentos de ensino superior ou secundário; planejar, presidir, corrigir e julgar
provas mensais e parciais, exames finais e outros trabalhos relacionados com
o cátedra; dirigir o ensino da cátedra e orientar, quando couber, as atividades
dos Assistentes e Instrutores; promover e estimular pesquisas relativas
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ã cátedra; realizar palestras, seminários e conferências; fornecer indicações bibliográficas e súmulas de aulas; apresentar, anualmente, o programa para o ano
letivo vindouro; elaborar relatório circunstanciado dos trabalhos escolares do
ano letivo findo, especificando a matéria dada, segundo o programa, as atividades dos alunos, o seu rendimento escolar, o desempenho das atividades de seus
assistentes e instrutores, as atividades didáticas e de pesquisas realizadas; propor
as medidas necessárias à maior eficiência do ensino da cátedra; fazer parte das
reuniões de congregações ou de conselhos universitários e de outras para as
quais for designado; assinar, após a aula, a ficha de frequência, registrandb na
mesma o assunto da aula do dia; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas.
Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade, na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Classe:

Professor de Ensino Superior

Código: EC-502 (Decreto-lei n' 81, de 1966)
Professor Adjunto — Lei n" 4.881-À, art. 57
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições dar aulas teóricas ou práticas em estabelecimentos de ensino superior; supervisionar ou coordenar as atividades didáticas dos assistentes e instrutores;
presidir, corrigir, julgar provas e exames em geral.
Exemplos típicos de tarefas: Dar aulas teóricas ou praticas; planejar, presidir, corrigir e julgar provas mensais e parciais; exames finais e outros trabalhos
relacionados com a cátedra; dirigir o ensino da cadeira, supervisionando ou coordenando as atividades didáticas dos assistentes e instrutores; promover e estimular
pesquisas relativas à cadeira; realizar palestras, seminários e conferências; fornecer indicações bibliográficas e súmulas de aulas; destinar aos alunos uma hora',
por semana, para consulta; apresentar anualmente o programa para o ano letivo vindouro; elaborar relatório circunstanciado dos trabalhos escolares do ano
letivo findo, sugerindo as medidas necessárias à maior eficiência do ensino da
cadeira; fazer parte das reuniões de congregações ou de conselhos universitários
e de outras para as quais for designado; assinar, após a aula, a ficha de frequência registrando na mesma o assunto da aula do dia; substituir o Professor
Catedrático nos seus impedimentos eventuais; e executar outras tarefas semelhantes .
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais especificas.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Assistente de Ensino Superior, e outras exigências legais.
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Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Classe: Assistente de Ensino Superior
Código: EC-503 (Decreto-lei n' 81, de 1966)
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições assistir e auxiliar o professor catedrático ou o professor de ensino superior no desenvolvimento do programa de ensino atribuído à cátedra respectiva;
dar aulas teóricas ou práticas e realizar pesquisas.
Exemplos típicos de tarefas: Assistir e auxiliar o professor catedrático ou
o professor de ensino superior no desenvolvimento do programa de ensino atribuído à cátedra ou à cadeira; dar aulas teóricas ou práticas, segundo instruções
recebidas; receber e transmitir, aos demais assistentes e instrutores da cátedra ou cadeira e aos demais auxiliares do serviço de ensino e pesquisas, as
instruções recebidas dos professores; reger turmas; colaborar nos trabalhos de
planejamento, execução, correção e julgamento de provas mensais, parciais,
exames finais e de outros trabalhos relacionados com a matéria; realizar as
demonstrações práticas; comparecer às reuniões quando convocado pelo catedrático ou professor da cadeira; superintender a organização do arquivo da
cátedra ou cadeira; zelar pela guarda e conservação de todo o material de ensino; inventariar, em livro especial, o material de ensino; acompanhar alunos
nas visitas de et.'ater didático; substituir os professores, em seus impedimentos
eventuais; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Instrutor de Ensino Superior e outras exigências legais.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
Jegal de provimento.
Linha de acesso: Para a classe de Professor de Ensino Superior.
Classe: Instrutor de Ensino Superior
Professor Adjunto — Lei n' 4.881-1966
Código: EC-504 (Decreto-lei n' 81, de 1966)
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições instruir e fiscalizar os alunos no manejo dos instrumentos e aparelhos didáticos e na realização de exercícios práticos; dar aulas de repetição teóricas e
práticas e realizar pesquisas.
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Exemplos típicos de tare-las: Assistir às aulas teóricas e práticas e a outro?
trabalhos didáticos realizados pelo professor da cátedra ou cadeira; sumariar
os referidos trabalhos em caderneta própria; instruir e fiscalizar os alunos rio
manejo dos instrumentos c aparelhos didáticos e na realização dos exercícios
práticos; dar aulas de repetição, dentro das determinações dos professores da
cátedra ou cadeira; cuidar da conservação dos aparelhos e instrumentos de seu
próprio uso ou dos alunos; auxiliar o assistente na verificação da presença do*
alunos nas aulas práticas ou teóricas; registrar as aulas em caderno especial,
rubricado pelo diretor; exercer as funções de assistente, em caso de falta ou
impedimento deste; dispor, a tempo, segundo as determinações do professor da
cátedra ou cadeira, o material necessário para as aulas teóricas ou práticas;
colaborar na preparação, fiscalização e correção de provas mensais, parciais,
exames finais e outros trabalhos ligados à cátedra ou cadeira; e executar outras
tarefas semelhantes.

com a direção do estabelecimento na organização e na execução dos trabalhos
complementares de caráter cívico, cultural ou recreativo; e executar outras tarefas semelhantes.

Características especiais:
legais específicas.

Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais especificas.
Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma de
provimento.

Classe: Professor de Ensino Industrial Técnico
Código: EC-506 (Decreto-lei n" 81, de 1966)

O período de trabalho será o previsto em normas

Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento,
Linha de acesso: Para a classe de Assistente de Ensino Superior.
Classe: Professor de Ensino Agrícola Técnico
Código: EC-505 (Decreto-lei n" 81, de 1966)
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições ministrar o ensino das matérias privativas do 2' ciclo e as comuns aos dói»
ciclos do Ensino Agrícola, de acordo com os planos, programas e métodos definidos .
Exemplos típicos de tarefas: Dar aulas, teóricas e práticas, executando os
programas d<;s disciplinas, de conformidade com as diretrizes metodológicas trar
çadas; selecionar e indicar os livros didáticos para a respectiva classe; atribuir,
mensalmente, a cada aluno, excetuados os meses de provas parciais, pelo menos
uma nota resultante da avaliação do seu aproveitamento; elaborar os pontos de
provas e exames das respectivas disciplinas; corrigir a julgar provas escritas;
fazer parte das bancas de provas orais da disciplina que lecionar ou disciplinas
afins; auxiliar na fiscalização de provas e exames, quando solicitado; zelar pela
conservação dos equipamentos e supervisionar os serviços de campo onde se
administrem os cursos; assinar, após cada aula, a ficha de frequência; anotar o
assunto da mesma; supervisionar, orientar e acompanhar os alunos em excursões
e estágios; comparecer a reuniões de professores quando convocado; colaborar

Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições ministrar o ensino das matérias privativas do 29 ciclo e as comuns aos dois
ciclos do Ensino Industrial, de acordo com planos, programas e métodos definidos .
Exemplos típicos de tarefas: Dar aulas, teóricas e práticas, executando os
programas das disciplinas, de conformidade com as diretrizes metodológicas traçadas; selecionar e indicar os livros didáticos para a respectiva classe; atribuir,
mensalmente, a cada aluno, excetuados os meses de provas parciais, pelo menos
uma nota resultante do seu aproveitamento; elaborar os pontos de provas
e exames das respectivas disciplinas; corrigir e julgar as provas escritas; fazer
parte das bancas de provas orais das disciplinas que lecionar ou disciplinas
afins; auxiliar na fiscalização de provas e exames, quando solicitado; zelar pela
conservação dos equipamentos e supervisionar os serviços de oficinas onde se
administrem os cursos; orientar e supervisionar o trabalho didático dos seus auxiliares; assinar a ficha de frequência após o término da aula anotando o assunto
dado; comparecer a reuniões de professores, quando convocado; acompanhar os
alunos em excursões e estágios; colaborar com a direção do estabelecimento na
organização e execução dos trabalhos complementares de caráter cívico, cultural
e recreativo; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas; o exercício do cargo pode determinar a prestação de trabalho diurno e noturno.
Qualificações ezscnciaiz: Nível de instrução e idade; na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento:
legal de provimento.

Habilitação em concurso público, ou outra forma
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Classe: Professor de Ensino Secundário
Código: EC-507 (Decreto-lei n' 81, de 1966)
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições ministrar o ensino das matérias constantes do currículo do Curso Médio
(l* e 2° ciclos), de acordo com planos, programas e métodos definidos.
Exemplos típicos de tarefas: Dar aulas teóricas e práticas, executando os
programas das disciplinas, de conformidade com as diretrizes metodológicas traçadas; selecionar e indicar os livros didáticos para a respectiva classe; atribuir,
mensalmente, a cada aluno, excetuados os meses de provas parciais, pelo menos
uma nota resultante da avaliação do seu aproveitamento; elaborar os pontos de
provas e exames das respectivas disciplinas; corrigir e julgar as provas escritas
na turma ou turmas sob sua regência; integrar as bancas examinadoras de outras
turmas do estabelecimento, da disciplina que lecionar ou disciplinas afins; auxiliar
na fiscalização de provas e exames, quando solicitado; orientar e supervisionar
o trabalho didático dos auxiliares; assinar a ficha de frequência após o término
da aula, anotando o assunto dado; comparecer a reuniões de professores, quando
convocado; colaborar com a direção do estabelecimento na organização e na
execução dos trabalhos complementares de caráter cívico, cultural ou recreativo;
e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas.
Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
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auxiliar na fiscalização de provas e exames, quando solicitado; zelar pela conservação dos equipamentos e supervisionar os serviços de campo, onde se administrem es curses; assinar, após cada aula, a folha de frequência, anotando o
assunto nn mesira; supervisionar, orientar e acompanhar os alunos em excursões
e estágios; comparecer a reuniões de professores, quando convocado; colaborar
com a direção do estabelecimento na organização e na execução dos trabalhos
complementares de caráter cívico, cultural ou recreativo; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas.
Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada a legislação especifica.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Série de Classes: Professor de Ensino Especializado
Código: EC-509
Definição: Compreende classes que tenham como atribuições ministrar o ensino especializado de nível pré-primário, primário, profissional, musical e práticas
educativas de acordo com planos, programas e métodos e orientar o trabalho
didático dos auxiliares.

Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público ou outra forma
5egai de provimento.

Classe: Professor de Ensino Especializado

Classe: Professor de Ensino Agrícola Básico

Código: EC-509.16-B

Código: EC-508 (Decreto-lei n» 81, de 1966)
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições ministrar o ensino das matérias privativas do l' ciclo de acordo com planos,
programas e métodos definidos.
Exemplos típicos de tarefas: Dar aulas teóricas e práticas, executando os
programas das disciplinas, de conformidade com as diretrizes metodológicas traçadas; selecionar e indicar os livros didáticos para a respectiva classe; estabelecer com os alunos regime de ativa e constante colaboração; atribuir, mensalmente,
a cada aluno, excetuados os meses de provas parciais, pelo menos uma nota
resultante da avaliação do seu aproveitamento; elaborar os pontos de provas
e exames das respectivas disciplinas; corrigir e julgar provas escritas e fazer
parte das bancas de provas orais da disciplina que lecionar ou disciplinas afins;

(IBC — INES — SNDM — SAM)

Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições ministrar o ensino especializado de nível pré-primário, primário, profissional,
musical e práticas educativas (trabalhos manuais e economia doméstica), de
acordo com planos, programas e métodos definidos.
Exemplos típicos de tarefas: Dar aulas teóricas e práticas, executando os
programas das disciplinas, de conformidade com as diretrizes metodológicas traçadas; selecionar os livros didáticos providenciando a necessária adaptação às
condições especiais dos alunos; organizar e corrigir provas mensais; auxiliar na
fiscalização de provas e exames, quando solicitado; fazer parte das bancas de
provas orais da disciplina que lecionar ou disciplinas afins; assinar, após cada
aula, a ficha de frequência, anotando o assunto na mesma; colaborar com a
direção do estabelecimento na organização e na execução dos trabalhos comple-
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mentares de caráter cívico, cultural ou recreativo; orientar o trabalho didático
dos auxiliares; e executar outras tarefas semelhantes.

bem como a adaptação necessária aos demais objetos escolares; preparar relatórios e registros requeridos pelo serviço.

Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas.

Professor de Ensino Profissional: Ensinar os alunos a fazer peças relativas
aos diversos ofícios, tais como: carpintaria, sapataria, estofaria e os outros que
se ajustem à condição especial dos alunos; dar assistência individual aos alunos;
zelar pelo material das oficinas, promovendo sua distribuição e recolhimento;
observar os pendores vocacionais dos alunos, a fim de aproveitá-los e incentivá-los; responsabilizar-se pela confecção e entrega feitas à escola.

Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Professor de Ensino Especializado À e outras
exigências legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Professor de Ensino
Especializado A, ou outra forma leual de provimento.
Classe:

Professor de Ensino Especializado

A

(IBC — INES — SNDM — SAM)
Código: EC-509.H-A
Descrição sintética: Os ocupaníes dos cargos desta classe têm por atribuições ministrar o ensino especializado de nível pré-primário, primário, profissional,
musical, e práticas educativas (trabalhos manuais e economia doméstica), de
acordo com planos, programados e métodos definidos.
E.vemplos típicos de tarefas: Dar aulas teóricas e práticas, executando o
programa das disciplinas, de conformidade com as diretrizes metodológicas traçadas; selecionar os livros didáticos providenciando a necessária adaptação às
condições especiais dos alunos; organizar, aplicar e corrigir provas mensais;
auxiliar na fiscalização de provas e exames, quando solicitado; fazer parte das
bancas de provas orais da disciplina que lecionar ou disciplinas afins; assinar,
após cada aula, a ficha de frequência anotando o assunto na mesma; colaborar
com a direção do estabelecimento na organização e na execução dos trabalhos
complementares de caráter cívico, cultural ou recreativo; executar outras tarefas
semelhantes.
Especificações:
Professor Pré -Primário: Estimular o desenvolvimento, nas crianças, de
hábitos de polidez, ordem, disciplina, higiene, cooperação, assiduidade e pontualidade; assistir os alunos, individualmente, em trabalhos de recortes, desenhos
espontâneos, modelagens com massas plásticas e outras quaisquer modalidades
de trabalhos manuais; presidir à merenda; fiscalizar o recreio e o repouso dos
alunos; ensaiar canções, hinos, dramatizações, organizar bandinhas rítmicas;
promover a alfabetização e ministrar o ensino no l* ano pré-primário.
Professor Primário: Preparar, aplicar e corrigir exercícios escolares: atender aos alunos individualmente na execução das suas tarefas; promover excursões, jogos e demais passeios instrutivos com os alunos; fazer sugestões sobre
métodos de ensino que melhor se ajustem à condição especial dos educandos,

Professor Musical: Ensinar teoria musical e solfejo, canto coral e técnica dos
diversos instrumentos; prestar assistência individual aos alunos, na realização
dos exercícios escolares; procurar desenvolver as tendências vocacionais dos
alunos; proporcionar aos alunos a audição de peças musicais selecionadas, por
intermédio de programas de rádio ou de gravações; sugerir novos métodos
que melhor se ajustem às necessidades de ensino.
Professor de Trabalhos Manuais: Ensinar trabalhos em madeira, couro,
metal, massas plásticas e outros, habituando os alunos aos manejos do apareIhamento necessário; estudar, escolher e preparar os meios de execução, atendendo a razões de economia e segurança dos alunos; orientar os alunos na
escolha das peças a executar e observar as respectivas tendências, a fim de
obter o máximo de rendimento do ensino; planejar trabalhos e exercícios para
atribuição de notas mensais e anuais.
Professor de Economia Doméstica: Orientar as alunas sobre arranjo e
higiene da habitação, preparo, conservação e uso das roupas e dos alimentos;
ensinar noções de enfermagem, contabilidade doméstica e de puericultura; promover exercícios práticos sobre a matéria dada, de acordo com as possibilidades
da escola e capacidade dos alunos; ensinar trabalhos de agulha, como bordados,
costuras, consertos em peças de vestuário, bem como sua confecção.
Características es(>eciais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais especificas.
Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento: Habilií?ção em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
Classe: Professor de Ensino Industrial Básico
Código: EC-510 (Decreto-lei n' 81, de 1966)
Descrição sinfética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições ministrar o ensino das matérias privativas do l' ciclo do ensino industrial,
de acordo com planos, programas e métodos definidos.
Exemplos típicos de tarefas: Dar aulas teóricas e práticas, executando os
programas das disciplinas, de conformidade com as diretrizes metodológicas
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ciar a realização de exames biométricos periódicos para, juntamente com o
médico da escola, classificar os alunos em turmas homogéneas; verificar o aproveitamento dos exercícios físicos; acompanhar, sob assistência médica, os casos
de alunos sob regime de atividades físicas especificas; organizar programas
e preparar alunos para as competiçõís esportivas ao seu alcance; fazer o fichário biométrico dos alunos, trazendo-o sempre atualizado.

traçadas; selecionar e indicar os livros didáticos para a respectiva classe; elaborar os pontos de provas e exames das respectivas disciplinas; corrigir e julgar
provas escritas e fazer parte das bancas de provas orais da disciplina que
lecionar ou disciplinas afins; auxiliar na fiscalização de provas e exames,
quando solicitado; zelar pela conservação dos equipamentos e supervisionar os
serviços de oficinas onde se administrem os cursos; acompanhar os alunos em
excursões e estágios; colaborar com a direção do estabelecimento na organização e na execução dos trabalhos complementares de carátcr cívico, cultural
ou recreativo; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas; o exercício do cargo pode determinar a prestação de trabalhos noturnos.

Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.

Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.

Classe: Professor de Cursos Isolados(*)

Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.

Código: EC-512 (Dccreto-lei n" 81, de 1966)

Classe: Professor de Práticas Educativas
Código: EC-511 (Decreto-lei n' 81, de 1966)

(*)

Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições ministrar o ensino de Canto Orfeônico e Educação Física, de acordo com
planos, programas e métodos definidos.
Exemplos típicos de tarefas: Dar aulas teóricas e práticas, executando os
programas das disciplinas, de conformidade com as diretrizes metodológicas
traçadas; selecionar o material didático para a classe respectiva; organizar,
aplicar e corrigir provas mensais; auxiliar na fiscalização de provas orais da
disciplina que lecionar ou disciplinas afins; assinar, após cada aula, a ficha de
frequência, anotando o assunto na mesma; colaborar com a direção do estabelecimento na organização e na execução dos trabalhos complementares de caráter cívico, cultural ou recreativo; e executar outras tarefas semelhantes.
Professor de Canto Orfeônico: Classificar as vozes dos alunos; dar aulas
de teoria musical aplicada; ensinar o canto correio dos hinos pátrios; incentivar
o gosto pela música; organizar audição de bons conjuntos corais, por intermédio
de gravações selecionadas, programas radiofónicos e outros meios; preparar números para os programas festivos das escolas; colaborar com os serviços relacionados com Educação Física, selecionando músicas para a ginástica rítmica e,
se possível, executá-las em instrumentos para acompanhamento.
Professor de Educação Física: Dar aulas de ginástica e esportes compatíveis
com as possibilidades físicas dos alunos e das instalações das escolas; providen(*)

Quando de Educação Física ou de Canto Orfeônico.

Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas.
Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada a legislação especifica.

Descrição sintética: Os ocupante.; dos cargos desta classe têm por atribuições ministrar, nos estabelecimentos oficiais, o ensino sobre biblioteconomia,
museu e teatro, de acordo com planos, programas e métodos definidos.
Exemplos típicos de tarefas: Elaborar o programa da disciplina a seu cargo
e submetê-lo à aprovação da autoridade competente; dirigir e orientar o ensino
da matéria; executar o programa elaborado; dar aulas práticas e teóricas sobre
a disciplina a seu cargo; selecionar e indicar os livros didáticos para a respectiva classe; planejar, organizar, fiscalizar, corrigir e julgar provas e exames em
geral, bem como quaisquer outros trabalhos didáticos; anotar a frequência dos
alunos; assinar a ficha de frequência e anotar na mesma o assunto da aula do
dia; acompanhar alunos em visitas e excursões didáticas; realizar e estimular os
alunos em pesquisas didáticas; colaborar na educação moral e cívica dos educandos; apresentar relatório anual de suas atividades, bem como do aproveitamento
dos discentes e sugerir medidas necessárias ao desempenho de suas atribuições;
e executar outras tarefas semelhantes.
Características cs/teciais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais especificas.
Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra forma
legal de provimento.
(*)

Quando vinculados ao Curso Superior de Biblioteconomia da Biblioteca Nadonal, ou ao Curso de Museus, no Museu Histórico Nacional.
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Classe: Professor de Ofícios
Código: EC-513.13
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições ministrar o ensino prático de ofícios a turmas de alunos de escolas oficiais
de aprendizagem profissional, de acordo com planos, programas e métodos definidos.
Exemplos típicos de tarefas: Dirigir, instruir e orientar alunos na prática
de ofícios; ser responsável pelo material das oficinas, providenciando sua distribuição e recolhimento, manter a disciplina durante o período de trabalho;
coordenar a prática das oficinas com a parte teórica dada pelos professores de
cultura-técnica; orientar os alunos sobre os programas, procurando aproveitar
e desenvolver as tendências vocacionais de cada um; providenciar quanto ã
distribuição de peças de execução das séries metódicas e industria] a serem
elaboradas; promover meios para aferição do rendimento escolar; sugerir medidas que propiciem o melhoramento do ensino ministrado; participar de quaisquer atividades da escola, prestando colaboração aos demais professores e à
direção; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais:
legais específicas.

Ensino Primário: Manter a disciplina dos alunos por meio de aulas motivadas; anotar a frequência diária em livro próprio; preparar, aplicar e corrigir
exercícios escolares; organizar, aplicar e corrigir provas mensais; fazer parte
de bancas de exames orais; selecionar e indicar os livros didáticos a serem
adotados; acompanhar os alunos ao refeitório; assistir à merenda; fiscalizar o
recreio e repouso dos alunos; observar os alunos quanto ao asseio e ao comportamento dentro do estabelecimento; fazer mapas demonstrativos das notas
dos alunos e o boletim estatístico do professor; promover contatos sociais com
os pais dos alunos; exercer as funções de dirigentes de escolas, localizadas fora
do perímetro urbano; colaborar corr. a direção da escola na organização e
execução dos trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e recreativo;
e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em normas
legais específicas.
Qualificações essenciais: Nivel de instrução e idade: na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada ;t legislação específica.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra
forma legal de provimento.

O período de trabalho será o previsto em normas
- Classe:

Instrutor de Pára-quedismo

(*)

Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das normas
reguladoras do concurso, respeitada a legislação especifica.

Código: EC-515.19

Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público ou outra forma
legal de provimento.

Grupo Ocupacional: Património Histórico, Artístico e Museu

Classe: Professor de Ensino Prê-Primúrio e Primário

Definição: Compreende classes que tenham como atribuições a coleta,
autenticação, seleção, conservação, exibição, pesquisas e estudos relacionados
com coleções existentes em museus históricos, artísticos ou científicos, bem
como os relacionados com a recuperação e conservação do património histórico e artístico nacional.

Código: EC-5H.11
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições ministrar o ensino de nível pré-primário e primário, de acordo com planos,
programas e métodos predeterminados.
Exemplos típicos de tarefas: Ensino Pré-Primário — Estimular o desenvolvimento, nas crianças, de hábitos de polidez, ordem, disciplina, higiene, cooperação, assiduidade e pontualidade; assistir as crianças em trabalhos de recortes,
desenhos espontâneos, moldagem com massas plásticas e outras modalidades
de trabalhos manuais; promover a alfabetização; ministrar o ensino rudimentar
dos cálculos aritméticos, preparando turmas para o ingresso no l 9 ano primário; colaborar com a direção da escola na organização e na execução de
trabalhos complementares de carátír cívico, cultural e recreativo; presidir à
merenda, fiscalizar o recreio e o repouso dos alunos; ensaiar canções, hinos, dramatizações, e organizar bandinhas rítmicas; e executar outras tarefas semelhantes.

,

,

Código; EC-600

Série de Classes: Conservador de Museu
;."-.

,

Código: EC-601

Definição: Compreende .classes que tenham como atribuições a identificação, classificação, catalogação, seleção e aquisição de peças e objetos de
arte para exposição em museus, bem como as relacionadas com a recuperação
e conservação do património histórico e artístico nacional.
(*) Cargo criado pela Lei n"? 5.486, de 27-8-68 — Especificações por
elaborar, de conformidade com as sugestões a serem apresentadas pelos órgãos
interessados.
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C/asse:

Conservador de Museu

Código: EC-60Í.20-B
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições supervisionar e coordenar serviços relacionados com a identificação,
classificação, catalogação, seleção e aquisição de peças e objetos de arte
para exposição em museus.
Exemplos típicos de tarefas: Supervisionar serviços, grupos de trabalho
ou unidades correspondentes; assessorar autoridades superiores em assuntos
pertinentes à função; coordenar, orientar e revisar trabalhos de identificação,
classificação e catalogação de objetos de arte e outras peças de museu;
proceder à perícia no que concerne ao valor artístico e autenticidade dos
objetos; emitir pareceres sobre as peças submetidas à sua apreciação; indicar
obras de arte e outras a serem adquiridas pelo museu; emitir pareceres sobre
a entrada e saída de obras do pais; realizar e opinar nas questões técnicas
submetidas pelas autoridades superiores; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas; o exercício do cargo pode determinar viagens periódicas.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Conservador de Museu A e outras exigências legais.

Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Preparador de Museu A e outras exigências
legais.
Forma de recrutamento:
forma legal de provimento.

Habilitação em concurso público, ou outra

Linha de promoção: Para a classe de Conservador de Museu B.
Classe: Preparador de Museu A
Código: EC-602.12-À
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições executar tarefas concernentes ã localização, preparação, conservação
e restauração de peças para museus.

Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Conservador de
Museu A ou outra forma legal de provimento.

Exemplos típicos de tarefas: Preparar as peças a serem submetidas a
exames especializados; proceder ao recolhimento das peças de acordo com os
métodos de uso; executar montagens de peças e arrumá-las nos mostruários;
proceder a trabalhos de restauração, retoque e limpeza das peças; viajar pelo
interior do país em trabalho de coleta de material; auxiliar na elaboração dos
catálogos do museu; sugerir a aquisição de novas peças; zelar pela conservação das peças confiadas à sua guarda; apresentar relatórios dos seus
trabalhos; fornecer dados estatísticos das suas atividades; e executar outras
tarefas semelhantes.

Classe: Conservador de Museu A

Características especiais: O período de trabalho será o previsto em
normas legais especificas.

Código: EC-601.19.A
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições orientar, revisar e executar tarefas relacionadas com a identificação,
catalogação, seleção e aquisição de peças e objetos de arte para exposição
em museus.
Exemplos típicos de tarefas: Orientar, revisar e executar trabalhos de
Identificação, classificação e catalogação de objetos de arte e outras peças
de museu; proceder à perícia no que concerne ao valor artístico e autenticidade dos objetos; emitir pareceres sobre peças submetidas à sua apreciação;
Indicar obras de arte e outras a serem adquiridas pelo museu; emitir pareceres sobre a entrada e saída de obras de arte do país; realizar e opinar
nas questões técnicas submetidas pelas autoridades superiores; e executar
outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas; o exercício do cargo pode determinar viagens
periódicas.

Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Auxiliar de Museu A, e outras exigências
legais.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra
forma legal de provimento.
Linha de acesso:

Para a classe de Conservador de Museu A.
Classe: Auxiliar de Museu A
Códiflo: EC-603.8.A

Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições executar trabalhos auxiliares relacionados com os serviços do museu.
Exemplos típicos de tareias: Manter atualizados e ordenados os arquivos
e fichários; fazer a revisão dos catálogos; prestar esclarecimentos ao público
pessoalmente ou por telefone: colaborar na decoração das vitrinas e salas
de exposições; auxiliar o serviço de tombamento do material do museu;
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auxiliar os funcionários mais graduados em seus trabalhos; receber, ordenar
e controlar a correspondência do museu; fornecer dados estatísticos; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais:
normas legais específicas.

O período de trabalho será o previsto em

Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das
normas reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento:
forma legal de provimento.

Habilitação em concurso público, ou outra

Linha de acesso: Para a classe de Preparador de Museu À.
Série de Classes: Conservador do Património Histórico c Artístico
Código: EC-604
Definição: Compreende classes que têm por atribuições trabalhos de
conservação e recuperação do património histórico e artístico nacional.
Classe: Conservador do Património Histórico e Artístico B
Código: EC-604.20.B
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições supervisionar e coordenar trabalhos de conservação e recuperação
do património histórico e artístico nacional.
Exemplos típicos de tarefas: Supervisionar serviços, seções, grupos de
trabalho ou unidades correspondentes; assessorar autoridades superiores em
assuntos pertinentes à função; coordenar e orientar trabalhos de restauração
e limpeza de quadros a óleo; controlar a conservação e restauração de pinturas artísticas e históricas, murais que decoram igrejas, conventos e demais
monumentos tombados pela Diretoria do Património Histórico e Artístico
Nacional; revisar ou orientar obras de conservação e restauração nos monumentos tombados; examinar obras de arte para fins de identificação; pesquisar
nos arquivos e bibliotecas elementos documentais referentes às artes plásticas
do Brasil e seus autores; opinar nos casos submetidos à sua apreciação; c
executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Conservador do Património Histórico e
Artístico A e outras exigências legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Conservador do
Património Histórico e Artístico A ou outra forma legal de provimento.
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Classe: Conservador do Património Histórico e Artístico A
Código: EC-604.19. A
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições orientar e executar trabalhos de conservação e recuperação do património histórico e artístico nacional.
Exemplos típicos de tarefas: Executar ou orientar a restauração ou
limpeza de quadros a óleo; controlar a conservação e restauração de pinturas
artísticas e históricas, murais que decoram igrejas, conventos e demais monumentos tombados pela Diretoria do Património Histórico e Artístico Nacional; revisar a execução de obras em monumentos tombados; executar ou
orientar obras de conservação e restauração nos monumentos tombados;
examinar obras de arte para fins de identificação; pesquisar nos arquivos e
bibliotecas elementos documentais referentes às artes plásticas do Brasil e
seus autores; opinar nos casos submetidos à sua apreciação; e executar outras
tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em
normas legais especificas; o exercício do cargo pode determinar viagens
fora da sede.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Conservador de Património H'stórico e Artístico A, e outras exigências legais.
Forma de recrutamento:
forma legal de provimento.
Linha de promoção:
tórico e Artístico B.

Habilitação cm concurso público, ou outra

Para a classe de Conservador do Património His-

Classe: Auxiliar de Conservador do Património Histórico e Artístico A
Código: EC-605.12-A
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições executar trabalhos auxiliares relativos à recuperação do património
histórico e artístico nacional.
Exemplos típicos de tarefas: Auxiliar na execução de trabalhos de restauração e conservação de obras de arte e outros monumentos históricos
tombados pela Diretoria do Património Histórico e Artístico Nacional; executar croquis para trabalhos de restauração; executar levantamentos de
plantas cadastrais das áreas tombadas; auxiliar a restauração e conservação
de obras e objetos artísticos; moldar elementos de escultura e arquitetura
para reconstituições ou destinados a museus e exposições; auxiliar a classificação de monumentos históricos, objetos de arte e obras monumentais;
identificar elementos tradicionais da pintura, escultura e arquitetura brasileiras;
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pesquisar, nos arquivos e bibliotecas, elementos documentais referentes às
artes plásticas do Brasil e a seus autores; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em
normas legais especificas; os ocupantes dos cargos desta classe estão sujeitos
a viagens eventuais de inspeção e estudos fora da sede.
Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das
normas reguladoras do concurso, respeitada a legislação especifica.
Forma de recrutamento:
forma legal de provimento.

Habilitação em concurso público, ou outra

Características especiais: O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas.
Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Técnico de Educação B e outras exigências
legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Técnico de Educação B, ou outra forma legal de provimento.
Classe: Técnico de Educação B
Código: EC-701.21.B

Linha de acesso: Para a classe de Conservador do Património Histórico e Artístico A.

Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições orientar e revisar trabalhos no terreno de educação e administração
escolar.

GRUPO OCUPACIONAL: PESQUISA E ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL

Exemplos típicos de tarefas: Coordenar, revisar e orientar pesquisas de
natureza técnica relacionadas com o ensino, tais como estudos sobre a legislação educacional, os diferentes processos de aprendizagem, os métodos de
administração escolar e, como resultado, propor medidas que visem melhorar
o nível pedagógico; analisar obras didáticas e sobre elas emitir parecer;
controlar o rendimento do ensino, causas de reprovação e racionalização do
trabalho escolar; interpretar elementos estatísticos referentes às pesquisas
efetuadas; elaborar programas de ensino e revisar os existentes; opinar nos
casos submetidos à sua apreciação; dirigir estabelecimentos escolares; e executar outras tarefas semelhantes.

Código: EC-700
Definição: Compreende séries de classes de atribuições relacionadas
com trabalhos de pesquisas pedagógicas, orientação e técnica educacionais.
Série de Classes: Técnico de Educação
Código: EC-701
Definição: Compreende classes que têm por atribuições o estudo e pesquisas dos problemas de educação e de administração escolar e a coordenação de cursos, visando ao aperfeiçoamento do ensino.
C/asse: Técnico de Educação C
Código: EC-701.22.C

Características especiais:
normas legais específicas.

O período de trabalho será o previsto em

Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Técnico de Educação A e outras exigências
legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Técnico de Educação A ou outra forma legal de provimento.
Linha de promoção: Para a classe de Técnico de Educação C.

Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições supervisionar e coordenar trabalhos de estudo e pesquisas dos problemas de educação e de administração escolar, e assessorar autoridades de
nível superior na especialidade.
Exemplos típicos de tarefas: Supervisionar estudos e pesquisas relativas
à psicotécnica, análises profissionais, processos de orientação e inquéritos
sociais; supervisionar trabalhos especializados em assuntos de educação e
administração escolar; assessorar autoridades superiores em assuntos específicos da função; coordenar e dirigir equipes em trabalhos de especialização
relacionados com o ensino; coordenar e supervisionar cursos; dirigir estabelecimentos educacionais; e executar outras tarefas semelhantes.

Classe: Técnico de Educação A
Código: EC-701.20. A
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições executar trabalhos no terreno de educação e administração escolar.
Exemplos típicos de tarefas: Orientar e executar pesquisas de natureza
técnica relacionadas com o ensino, tais como estudos sobre a legislação educacional, os diferentes processos de aprendizagem e métodos de administração
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escolar; controlar o rendimento do ensino, causas de reprovação e racionalização do trabalho escolar; coletar elementos estatísticos referentes às pesquisas efetuadas; elaborar programas de ensino; opinar nos casos submetidos
ã sua apreciação; assistir e administrar estabelecimentos escolares; e executar
outras tarefas semelhantes.
Características especiais: O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas.
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Classe: Assistente de Educação A
Código: EC-702.14.A
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições executar trabalhos de natureza simples relacionados com a função.

Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Assistente de Educação B e outras exigências
legais.

Exemplos típicos de tarefas: Organizar testes ou colaborar na sua organização; coletar dados e organizar questionários; corrigir provas objetivas
aplicadas aos alunos do curso secundário; fazer o levantamento estatístico
das investigações realizadas; fazer avaliação dos testes aplicados; elaborar
gráficos; e executar outras tarefas semelhantes.

Forma de recrutamento:
forma legal de provimento.

Características especiais: O período de trabalho será o previsto em
normas legais específicas.

Habilitação em concurso público, ou outra

Linha de promoção: Para a classe de Técnico de Educação B.
Série de Classes:

Assistente de Educação

Código: EC-702
Definição: Compreende classes que tenham como atribuições estudos e
pesquisas ligados à orientação educacional.
Classe: Assistente de Educação B
Código: EC-702.16.B
Descrição sintética: Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições coordenar ou executar tarefas relacionadas com a função, ou ainda,
exercer a supervisão de equipes de funcionários de categoria igual ou inferior
e assistir funcionário mais graduado na elaboração de trabalhos ligados à
função.
Exemplos típicos de tarefas: Organizar testes, ou colaborar na sua organização; coletar dados e organizar questionários; corrigir provas objetivas
aplicadas aos alunos do curso secundário; fazer o levantamento estatístico
das investigações realizadas; fazer avaliação dos testes aplicados; elaborar
gráficos; e executar outras tarefas semelhantes.
Características especiais:
normas legais específicas.

O período de trabalho será o previsto en

Qualificações essenciais: Experiência comprovada de, no mínimo, 2 anos
de efetivo exercício na classe de Assistente de Educação A e outras exigências legais.
Forma de recrutamento: Entre ocupantes da classe de Assistente de
Educação A, ou outra forma legal de provimento.
Linha de acesso: Para a classe de Técnico de Educação A.

Qualificações essenciais: Nível de instrução e idade: na forma das
normas reguladoras do concurso, respeitada a legislação específica.
Forma de recrutamento: Habilitação em concurso público, ou outra
forma legal de provimento.
Linha de promoção: Para a classe de Assistente de Educação B.
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