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Anexo I 
 

1. ocupar o cargo de Profissional da Rede Municipal de Ensino (professor, inspetor, 

pedagogo, agente administrativo, inclusive em estágio probatório), preferencialmente 

lotado na unidade. 

2. não estar no exercício da função de diretor, vice-diretor de escola, CMEI ou CMAE; 

3. ter disponibilidade para trabalhar nos horários em que a unidade a qual está se 

candidatando estará em funcionamento; 

4. não se encontrar em Licença Sem Vencimento tanto na convocação para a entrevista 

quanto na vigência da função; 

5. estar apto para a função (sem restrição laborativa); 

6. ter disponibilidade para trabalhar em janeiro ou fevereiro, se requisitado; 

7. ter disponibilidade e dirigir as reuniões mensais do Comitê Local – COL ou reuniões 

extraordinárias (O COL é constituído por coordenadores locais, representantes da 

equipe pedagógico-administrativa – EPA, estudantes e pais de estudantes, empresários, 

voluntários, lideranças locais e representantes do terceiro setor. Dirigido pelo 

coordenador local, o COL é responsável pelo planejamento e gerenciamento das ações 

do programa na instância local, alicerçando o funcionamento do programa na respectiva 

escola); 

8. estar habilitado/apto para exercer sua função no final de semana (caso o profissional 

tenha uma (1) falta ou afastamento durante a semana, perderá o direito a trabalhar no 

final de semana); 

9. ter iniciativa, dinamismo, organização, liderança e habilidade para lidar com imprevistos 

e com o público em geral; 

10. ter bom relacionamento com a comunidade escolar e do entorno da escola; 

11. ter habilidade no trabalho com informática, para gerenciar o Sistema Integrado de 

Gestão – SIG, elaborar textos, notícias (conforme roteiro), relatórios, programações, 

alimentar planilhas, baixar fotos, entre outros; 
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12. conhecer a missão, visão e eixos do Programa Comunidade Escola, disponíveis no site 

do Programa: www.comunidadeescola.org.br; 

13. realizar sua Proposta de Trabalho antecipadamente, finalizando em reunião específica 

de planejamento, com os demais agentes, colaborando para a unificação do mesmo; 

14. estabelecer a divisão de atividades entre os agentes, visando assegurar o trabalho em 

todos os eixos do Programa; 

15. executar o planejamento direcionando as atividades propostas para diversos públicos e 

adequando as ações conforme a faixa etária, independente do número de participantes; 

16. estimular e organizar a participação de todos os membros do Comitê Local no 

planejamento e execução das ações do programa; 

17. coordenar o processo de planejamento do programa na escola, em consonância com a 

missão, a visão e os princípios norteadores e objetivos da Secretaria Municipal da 

Educação e do Programa Comunidade Escola; 

18. organizar, acompanhar, avaliar as atividades dos agentes do programa, fornecendo e 

recebendo feedback, em COL com registro em Ata, visando o aprimoramento 

continuado das atividades desenvolvidas; 

19. informar e orientar os agentes do programa sobre os aspectos administrativos e 

pedagógicos da escola e do Programa Comunidade Escola, como: regulamento da 

escola e atas das reuniões do COL, para que se inteirem do contexto em que irão atuar; 

20. acolher os novos agentes e parceiros apresentando as instalações da escola e 

informando sobre as regras e horários de funcionamento do programa; 

21. promover, com os demais agentes do Programa Comunidade Escola, a sensibilização 

dos participantes quanto aos cuidados com a conservação e limpeza da escola; 

22. responsabilizar-se pela abertura e fechamento da escola e dos faróis do saber nos finais 

de semana; 

23. gerenciar a equipe local organizando escala de trabalho, de modo a garantir que a 

escola permaneça aberta, sem fechar para o almoço; 

http://www.comunidadeescola.org.br/
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24. coordenar o desenvolvimento das atividades nos finais de semana, disponibilizando 

recursos necessários e adequados, previstos em reunião de planejamento do COL; 

25. responsabilizar-se pela colocação de materiais de divulgação, como faixas, banners, 

cartazes e programação das atividades nas dependências da escola e na comunidade 

local, de modo a garantir que a comunidade encontre com facilidade, informações sobre 

o funcionamento do programa na escola; 

26. garantir que todos os agentes do programa utilizem camiseta do programa e crachá, de 

modo a facilitar a identificação desses por parte da comunidade e de visitantes; 

27. fazer o controle do número geral de participantes do dia, por faixa etária e gênero; 

28. orientar os responsáveis pelas atividades para que façam o registro diário das 

participações durante o horário de funcionamento do programa; 

29. manter atualizada a programação no Sistema Informatizado de Gestão, cadastrando 

novas atividades até as 12 horas da quinta-feira que precede o fim de semana de 

funcionamento do Comunidade Escola; 

30. preencher o relatório no Sistema Informatizado de Gestão com as informações 

quantitativas e qualitativas referentes às atividades realizadas, até três dias após o dia 

trabalhado, pois após esse período o Sistema bloqueará o acesso e a escola perderá os 

dados; 

31. promover e coordenar as reuniões de COL, fora do horário de expediente, favorecendo 

a participação do maior número possível de agentes, voluntários e parceiros em acordo 

com a coordenação de área e UGP; 

32. garantir o registro de todas as reuniões do COL em livro Ata de uso exclusivo do 

Comunidade Escola, bem como o recebimento discriminado de todos os materiais, 

doações, uso de verba e prestação de contas; 

33. controlar, registrar e informar a frequência dos agentes para a EPA ou coordenador(es) 

de área, conforme responsabilidade de cada um e assegurar com a EPA que as escolas 

onde os agentes estão lotados sejam informados das horas trabalhadas em tempo hábil 

(ao fechar o Boletim de Frequência – BF, a EPA deverá enviar um e-mail informando o 

nome completo do servidor, matrícula, Gratificações Técnicas (bolsas) realizadas para a 
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escola em que o servidor está lotado. No mesmo dia, a EPA deverá encaminhar ofício 

com as mesmas informações acima, aos cuidados da direção); 

34. fazer o controle do número de participações das atividades que estão sob sua 

responsabilidade, por faixa etária e sexo; 

35. planejar, organizar, divulgar e coordenar, juntamente com outros agentes, a realização 

de eventos, como torneios, comemorações, campeonatos, gincanas, rodas de leitura, 

chás literários, festivais, mostras, exposições, palestras e outros, destinados ao 

conhecimento e difusão da cultura nas suas diferentes áreas e que favoreçam e  

estimulem o convívio entre gerações; 

36. auxiliar na organização, distribuição e recolhimento dos materiais, zelando pela 

integridade dos mesmos; 

37. divulgar as ações do Comunidade Escola, assim como captar novos voluntários e 

parceiros, definindo junto com os outros agentes, estratégias, planos de divulgação e 

mobilização da comunidade, para conhecimento e participação nas ações do programa; 

38. manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e 

locais de trabalho, que estão sob sua responsabilidade, zelando pela conservação da 

estrutura física da unidade, assim como os materiais que nela estão contidos, e 

garantindo a integridade do patrimônio municipal. 

 

 

 

 

 


