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ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

ATRIBUIÇÕES 

BERÇARISTA 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executa serviços de atendimento às crianças de 03 meses a 

03 anos em suas necessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene e recreação. 

Descrição Detalhada: - Auxilia as atividades das crianças para estimular o 

desenvolvimento físico e mental das mesmas; - Executa as atividades referente à 

higiene, saúde e alimentação das crianças, submetendo qualquer ocorrência de alteração 

comportamental da criança ao seu superior hierárquico; - Mantêm permanente contato 

com os pais e/ou responsáveis informando-os e orientando-os sobre o cotidiano da 

criança e seu desenvolvimento; - Faz atualização profissional constante, através de curso 

(Reciclagem Profissional). - Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 

superior imediato. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS PORTUGUÊS: Fonética e Fonologia; Divisão 

Silábica; Acentuação Gráfica; Emprego do hífen; Ortografia; Pontuação; Processos de 

Formação das Palavras; Estrutura das Palavras; Classes Gramaticais; Pronomes: 

emprego e colocação; Empregos de tempos e modos verbais, vozes do verbo; 

Concordância nominal e verbal; Crase; Interpretação de texto; Análise Sintática; 

Análise Morfológica; Regência Verbal e Nominal; Figuras de Linguagem; Vícios de 

Linguagem. Obs. Serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto 

Federal n. 6.583 de 29/09/08.  
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MATEMÁTICA: Conjuntos Numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e 

reais; Intervalos; Expressões algébricas; Potenciação; Radiciação; Equação e inequação 

do 1º grau; Fatoração; Regra de Três simples e composta; Porcentagem; Juros simples e 

compostos; Descontos; Noções de estatística: médias, distribuição de frequências e 

gráficos; Equação do 2º grau; Funções do 1º e do 2º graus: conceito, gráfico, 

propriedades e raízes; Geometria: plana e espacial; Relações e funções; Sistema decimal 

de medidas: unidade de comprimento e superfície; Área das Figuras Planas. 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - BERÇARISTA: Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm 

Critérios para o atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das 

crianças. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/direitosfundamentais.pdf Manual de Prevenção 

de Acidentes e Primeiros Socorros Nas Escolas. Disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/saude/cr

ianca/0005/Manual_Prev _Acid_PrimSocorro.pdf 

 

ATRIBUIÇÕES 

PSICÓLOGO 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Presta atendimento à comunidade e aos casos 

encaminhados à unidade de saúde, visando o desenvolvimento psíquico, motor social do 

indivíduo, em relação a sua integração à família e à sociedade; presta atendimento aos 

causos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando – os em grupos 

homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para solução de seus 

problemas; presta atendimento psicológico na área educacional, visando o 

desenvolvimento psíquico, motor e social das crianças e adolescentes em relação a sua 

integração à escola e à família, para promover o seu ajustamento; organiza e aplica 

testes, provas e entrevistas, realizando sondagens de aptidões e capacidade profissional, 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/saude/crianca/0005/Manual_Prev%20_Acid_PrimSocorro.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/saude/crianca/0005/Manual_Prev%20_Acid_PrimSocorro.pdf


 
Prefeitura Municipal de Motuca 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Rua São Luiz, nº 111 – Centro – Fone: (016)3348-9300 – www.motuca.sp.gov.br - Motuca / SP 

 

objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no 

trabalho; efetua análises de ocupações e acompanhamento de avaliação de desempenho 

pessoal, colaborando com equipes multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou 

técnicas da psicologia aplicada no trabalho; executam as atividades relativas ao 

recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional, realizando a identificação 

e análise de funções; promove o ajustamento do indivíduo no trabalho, através de 

treinamento profissional, realizando a identificação e análise de funções; promove o 

ajustamento do indivíduo no trabalho, através de treinamento para se obter a sua auto-

realização; promove palestras e cursos para profissionais e a comunidade para 

prevenção; executa tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

PORTUGUÊS: Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação. Morfologia: 

Estrutura e formação de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e 

verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e 

transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. 

Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de 

textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos parágrafos. Informações 

literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual 

de palavras e expressões. Ponto de vista do autor. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS: Lei Orgânica do município de Motuca - SP; História e 

Geografia do Município de Motuca - SP; História Geral e do Brasil; Geografia Geral e 

do Brasil; Atualidades; Aspectos da Sociedade Política do Brasil e Região de Motuca – 

SP. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO: Indivíduo, Instituições, 

Sociedade: Desenvolvimento, Interação Social, Processos de Conhecimento da 

Realidade, O Inconsciente, Casualidades Psíquicas, A Dimensão Ideológica das 



 
Prefeitura Municipal de Motuca 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Rua São Luiz, nº 111 – Centro – Fone: (016)3348-9300 – www.motuca.sp.gov.br - Motuca / SP 

 

Instituições, A Família, A Escola, O Processo Grupal e as Práticas Terapêuticas de 

Grupo, O Trabalho Institucional Psicológico. Psicologia, Psicanálise e Psicoterapias: 

Clínica Psicológica e suas Especialidades, O Campo das Psicoterapias, A Nova Cultura 

Psicológica, Diagnóstico em Psicanálise. Teorias da Personalidade. Ética Profissional. 

 

 

ATRIBUIÇÕES 

PROFESSOR PEB I 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Ministra aulas nas quatro séries do ensino fundamental, 

visando à alfabetização e ao desenvolvimento educacional do aluno; organiza e 

promove atividades educativas em estabelecimentos de educação infantil, zelando pela 

aprendizagem e desenvolvimento intelectual, social e cívico, comprometendo-se com o 

sucesso de sua ação educativa na escola. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – 

Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm Lei nº 13.005, de 

25 de junho de 2014 – Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-

2014/2014/Lei/L13005.htm BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria 

de Educação Básica. Ensino de nove anos – Orientações para a inclusão da criança de 

seis anos de idade. Brasília: MEC/SEB, 2007. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/ensifund9anobasefinal.pdf Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR PEB I PCN: Parâmetros 

Curriculares Nacionais: 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental ABRANCHES, Mônica. 

Colegiado escolar: espaço de participação da comunidade. São Paulo: Cortez, 2003, 

cap. 1, 2, 3, 4 e conclusão ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em escola 

reflexiva. São Paulo: Cortez, 2003. cap. 1, 2 e 4. AQUINO, Julio Groppa. A desordem 

na relação professor aluno: indisciplina, moralidade e conhecimento. In: AQUINO, 

Julio Groppa. Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: 

Summus, 1996. BRANDÃO, C. F. PASCHOAL, J.D. Ensino Fundamental de nove 

anos. Editora Avercamp, 2009. CARVALHO, Mercedes. Ensino Fundamental – 

práticas docentes nas séries iniciais. Editora Vozes, 2006. CARVALHO, Rosita Edler. 

“Educação Inclusiva: do que estamos falando?” In: Revista Educação Especial, número 

26, 2005 – p. 1-7. Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, Brasil. 

ESTEBAN, M.T.HOFFMANN, J. SILVA, J.F. Práticas Avaliativas e Aprendizagens 

Significativas, Editora Mediação, 2008. FERREIRA, Márcia. Ação psicopedagógicas na 

sala de aula. Uma questão de inclusão. Paulus ed. 2001. FERREIRO, Emília. Reflexões 

sobre alfabetização. 25ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010. HOFFAMANN, Jussara. Avaliar 

para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2004. HOFFMAN, 

Jussara. Avaliação mediadora: uma relação na construção do conhecimento. Série Ideias 

nº 22, SP, FDE. LERNER, D.; SADOVSKY, P. O sistema de numeração: um problema 

didático. In: PARRA, Cecília (Org.). Didática da Matemática: Reflexões 

Psicopedagógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. p. 73-155. PERRENOUD, 

Philippe. A pedagogia na escola das diferenças: fragmentos de uma sociologia do 

fracasso. Porto Alegre: Artmed, 2000. PERRENOUD, Philippe. Os ciclos de 

aprendizagem: um caminho para combater o fracasso escolar. Porto Alegre: Artmed. 

2004. cap. 2, 3 e 8. TEBEROSKY, Ana. Aprendendo a Escrever. Perspectivas 

psicológicas e implicações educacionais. Ed. Ática, 1999. 

 


