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ANEXO I (RES. CONJ. N.º 002/2006 - SETI/SEAP)    

Ficha de Perfil Profissiográfico do Cargo de Agente Universitário - IEES 
FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE 

Código da Função: 1045 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 233115 Jornada: 8 horas diárias 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Graduação nas áreas previstas no currículo pleno do curso ofertado, fixado na forma da Lei 

Estadual Nº 15.050 de 12/04/2006. 
Descrição sumária das tarefas 

Planejar o trabalho docente. Transmitir conhecimentos teóricos e práticos para alunos do 
ensino médio profissionalizante. Avaliar a aprendizagem e o ensino.  

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 
1. Elaborar com a Supervisão Escolar e a Orientação Educacional, o Currículo Pleno do 

Colégio e escolher os materiais didáticos. 
2. Selecionar, preparar e redigir o plano de ensino. 
3. Ministrar aulas e realizar demonstrações teórico-práticas. 
4. Orientar os alunos no manejo de equipamentos e sobre o manuseio de agentes de 

risco à vida e ao meio ambiente. 
5. Preencher diários de classe, fichas de estágios e demais formulários necessários. 
6. Avaliar a aprendizagem e o ensino. 
7. Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com 

alunos, pais e com os diversos segmentos da comunidade. 
8. Participar da elaboração dos planos de recuperação a serem proporcionados aos 

alunos com aprendizagem abaixo da desejada. 
9. Organizar e executar os processos de aproveitamento de estudos. 

10. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, 
comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 

11. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
12. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática. 
13. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.  

Competências pessoais para a Função 
1. Trabalhar em equipe  
2. Flexibilidade iniciativa  
3. Capacidade de gerenciamento da 

informação 
4. Curiosidade intelectual   

5. Motivação 
6. Liderança 
7. Respeitar as diferenças e 

diversidades  

Requisitos para ingresso 
Não haverá ingresso nesta função - extinta ao vagar 

Requisitos para desenvolvimento 
Os constantes da Lei Estadual nº 15.050 de 12 de abril de 2006. 

    


