PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná
PARTE INTEGRANTE DO EDITAL Nº 176/2022 - DDH/SMRH
ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES
FUNÇÃO: EDUCADOR DO ENSINO FUNDAMENTAL (Língua Portuguesa e Língua Inglesa;
Matemática; Ciências Humanas e Ciências da Natureza)
Considerando as funções que desempenham, os educadores do ProJovem Urbano deverão ter competência
para:
 Promover a equidade e ter sempre presentes as especificidades do público do ProJovem Urbano a
condição juvenil e a imperativa necessidade de superar a situação de exclusão em que se encontram
no que se refere aos direitos à educação e ao trabalho;
 Programar e coordenar, junto com a equipe do núcleo, as atividades das respectivas disciplinas e as
atividades integradoras das dimensões e disciplinas do curso, adequando as sugestões do Guia de
Estudo às necessidades dos alunos;
 Desempenhar o papel de Professor Orientador, reportando-se ao jovem como estudante, sem
distinguir áreas de conteúdo, orientando uma das cinco turmas, participando de todas as atividades
dos jovens e promovendo o trabalho interdisciplinar e a integração de todas as ações curriculares;
 Acompanhar, como Professor Orientador, o processo de avaliação de desempenho dos estudantes
sob sua responsabilidade, dinamizar as atividades da turma que orienta, no sentido de ensinar aos
jovens “como aprender”, bem como, orientar cada estudante da turma que lhe cabe e tornar-se a
referência na articulação do conjunto de conhecimentos do curso;
 Ministrar, como Professor Orientador, uma aula de Informática por semana, para a turma que orienta
objetivando a construção da interdisciplinaridade e da interdimensionalidade;
 Orientar e auxiliar os alunos com relação às sínteses integradoras (textos produzidos pelosestudantes
como resultado de um trabalho específico com temas integradores), bem como as correções
necessárias;
 Monitorar, orientar e avaliar o percurso pessoal de estudo e aprendizagem de cada aluno sob sua
responsabilidade, considerando todas as dimensões da pessoa, do estudante, do trabalhador do
cidadão;
 Identificar as diferentes ferramentas de estudo de que os alunos necessitam e orientá-los quanto
ao seu uso;
 Criar contextos desafiadores para a aprendizagem, estimular a atitude crítica e planejar situações que
favoreçam a síntese dos estudos desenvolvidos nos vários componentes curriculares;
 Conceber e utilizar a avaliação como etapa do processo de ensino e aprendizagem, que compreende
um momento de diagnóstico inicial, um percurso de acompanhamento formativo e um momento de
balanço, concluindo uma etapa e, simultaneamente, dando início à seguinte;
 Elaborar as avaliações, corrigir e registrar os resultados em planilha própria;
 Retirar e/ou devolver junto a Coordenação local do Projovem Urbano, os pacotes de avaliações e
outros materiais quando necessário ou solicitado;
 Favorecer o trabalho cooperativo e a troca de experiências entre os alunos;
 Acompanhar, junto com os outros educadores, o desenvolvimento do POP, do PLA e das sínteses
integradoras, fazendo apreciações sobre os progressos feitos e a capacidade dos jovens de
incorporar nesses trabalhos os estudos realizados no ProJovem Urbano;
 Relacionar-se adequadamente com a Coordenação Local, a instituição, o diretor e outras pessoas do
local onde funciona o Núcleo, respeitando e acatando as orientações e a hierarquia;
 Utilizar novas tecnologias para seu próprio aperfeiçoamento e para o desenvolvimento do processo
de ensino e aprendizagem no ProJovem Urbano;
 Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão, buscando promover a inclusão efetiva dos
jovens sob sua responsabilidade profissional;
 Participar das reuniões de planejamento e formação continuada com os seus Formadores e
Coordenação Local, respeitando, contribuindo e produzindo o necessário para um trabalho de
qualidade;
 Produzir obra pertinente a execução das aulas e ao desenvolvimento das atividades do Programa;
 Cumprir com a obrigação de manter os registros de frequência, acompanhamento, avaliações e
outros documentos afins dentro dos prazos e orientações propostas;
 Demais atribuições inerentes a função de educador.
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FUNÇÃO: EDUCADOR NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Cabe aos educadores na área de Formação Técnica Geral (FTG) e Formação Técnica Específica (FTE):
 Ministrar aulas de formação técnica;
 Planejar e orientar a implementação do arco ocupacional escolhido pelo município;
 Elaborar as avaliações, corrigir e registrar os resultados em planilha própria;
 Retirar e/ou devolver junto a Coordenação local do Projovem Urbano, os pacotes de avaliações
e outros materiais quando necessário ou solicitado;
 Entrar em contato com empresas e outros tipos de organização relacionadas ao arco ocupacionale
agendar visitas guiadas e estágios dos alunos, bem como a ida de profissionais aos núcleos para
serem entrevistados pelos estudantes;
 Pesquisar filmes, vídeos, livros, etc., de interesse para auxiliar os jovens no contato com o “mundo do
trabalho”;
 Acompanhar a respectiva dinâmica local, de forma a poder dar orientação segura aos jovens dos
respectivos núcleos;
 Analisar, também, os Planos de Orientação Profissional (POP) dos jovens, de maneira a poder
interagir efetivamente com os Profissionais de Ação Social e com integrantes da Equipe de Formação
Básica, na co-orientação dos jovens;
 Participar das atividades planejamento e de formação inicial e continuada com os seus Formadores
e Coordenação Local, respeitando, contribuindo e produzindo o necessário para um trabalho de
qualidade;
 Participar das atividades extraclasse propostas e/ou pertencentes ao Programa;
 Produzir obra pertinente a execução das aulas de FTG – Formação Técnica Geral e FTE – Formação
Técnica Específica e ao desenvolvimento das atividades pertinentes ao Programa;
 Cumprir com a obrigação de manter os registros de frequência, acompanhamento, avaliações e outros
documentos afins dentro dos prazos e orientações propostas;
 Relacionar-se adequadamente com a Coordenação Local, a instituição, o diretor e outras pessoas do
local onde funciona o Núcleo, respeitando e acatando as orientações e a hierarquia;
 Demais atribuições inerentes a função de educador.
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FUNÇÃO: EDUCADOR DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
Cabe aos educadores de Participação Cidadã:
 Ministrar aulas relativas aos temas Participação Cidadã;
 Planejar e orientar as atividades de Participação Cidadã;
 Elaborar as avaliações, corrigir e registrar os resultados em planilha própria;
 Retirar e/ou devolver junto a Coordenação local do Projovem Urbano, os pacotes de avaliações e
outros materiais quando necessário ou solicitado;
 Apoiar e acompanhar a elaboração e a implementação do Plano de Ação Comunitária (PLA);
 Realizar um mapeamento de oportunidades de engajamento social na comunidade, identificando
organizações da sociedade atuantes, movimentos sociais, comunitários, juvenis, programas da
rede pública sócio –assistencial, de saúde, de educação, de cultura;
 Articular contatos, visitas e possibilidades de parceria de interesse dos jovens para viabilizar os Plano
de Ação Comunitária - PLAs;
 Produzir obra pertinente a execução das aulas, do PLA e ao desenvolvimento das atividades
pertinentes ao Programa.
 Buscar relacionar essas atividades com o arco de ocupação selecionado pelo município, de modo a
integrar Qualificação Profissional e Participação Cidadã;
 Contribuir, também, para a articulação entre os jovens de cada núcleo em atividades de intercâmbio
e apresentações públicas do PLA;
 Participar das atividades planejamento e de formação inicial e continuada com os seus
Formadores e Coordenação Local, respeitando, contribuindo e produzindo o necessário para um
trabalho de qualidade;
 Participar das atividades extraclasse propostas e/ou pertencentes ao Programa;
 Cumprir com a obrigação de manter os registros de frequência, acompanhamento, avaliaçõese
outros documentos afins dentro dos prazos e orientações propostas;
 Relacionar-se adequadamente com a Coordenação Local, a instituição, o diretor e outras pessoas
do local onde funciona o Núcleo, respeitando e acatando as orientações e a hierarquia;
 Fornecer informações sobre o uso dos softwares/aplicativos instalados ou conceitos requeridos,
para o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas;
 Criar um ambiente motivacional de alfabetização, socialização, comunicação e inclusão, colocando
cartazes, reportagens e outros recursos que facilitem a troca de conhecimento e informação;
 Orientar o uso crítico e responsável da internet;
 Incentivar a formação continuada individual e coletiva, no uso das novas tecnologias na educação;
 Propor atividades e projetos, procurando romper as barreiras, dificuldades e resistências em
relação ao uso das novas tecnologias educacionais;
 Demais atribuições inerentes a função de educador.

