
  
  
  
  

Joinville,   16   de   setembro   de   2021.   
  

Anexo   III   

ATIVIDADES,   ESCOLARIDADE   E   PRÉ   REQUISITOS   

1)   Cargo:   Professor   Microempreendedor   

Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de  sua                 
área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento  intelectual  do               
aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do  sistema  de              
monitoramento   de   notas   e   frequência   regularmente.     

Pré  Requisito:  Curso  Técnico  em  Administração  ou  área  de  Gestão  e  Negócios;  Experiência  na                
área   Administrativa   ou   gestão   de   no   mínimo   1   ano.   

2)   Cargo:   Professor   Recepcionista   

Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de  sua                 
área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento  intelectual  do               
aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do  sistema  de              
monitoramento   de   notas   e   frequência   regularmente.     

Pré  Requisito:  Curso  Técnico  em  Administração  ou  área  de  Gestão  e  Negócios;  Experiência  na                
área   Administrativa   ou   gestão   de   no   mínimo   1   ano.   

3)   Cargo:   Professor   Cuidador   Infantil   1   

Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de  sua                 
área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento  intelectual  do               
aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do  sistema  de              
monitoramento   de   notas   e   frequência   regularmente.     

Pré  Requisito:  Graduação  em  Pedagogia  ou  Psicologia;  Experiência  comprovada  de  no  mínimo  01               
ano;     

4)   Cargo:   Professor   Cuidador   Infantil   2   

Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de  sua                 
área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento  intelectual  do               
aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do  sistema  de              
monitoramento   de   notas   e   frequência   regularmente.     

Pré  Requisito:  Graduação  na  área  da  saúde;  Experiência  comprovada  de  no  mínimo  01  ano  na                 
área  de  específica,  Certidão  Negativa  de  Débitos  no  respectivo  Conselho  de  Classe,  Certidão               
Negativa   de   Processos   Administrativos   no   respectivo   Conselho   de   Classe.   

5)   Cargo:   Professor   Cuidador   Idoso   1   

Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de  sua                 
área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento  intelectual  do               
aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do  sistema  de              
monitoramento   de   notas   e   frequência   regularmente.     

Pré  Requisito:  Graduação  na  área  da  saúde;  Experiência  comprovada  de  no  mínimo  01  ano  na                 
área  de  específica,  Certidão  Negativa  de  Débitos  no  respectivo  Conselho  de  Classe,  Certidão               
Negativa   de   Processos   Administrativos   no   respectivo   Conselho   de   Classe.   
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6)   Cargo:   Professor   Cuidador   Idoso   2   

Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de  sua                 
área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento  intelectual  do               
aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do  sistema  de              
monitoramento   de   notas   e   frequência   regularmente.     

Pré  Requisito:  Graduação  em  Farmácia,  Experiência  comprovada  de  no  mínimo  01  ano  na  área  de                 
específica,  Certidão  Negativa  de  Débitos  no  respectivo  Conselho  de  Classe  Certidão  Negativa  de               
Processos   Administrativos   no   respectivo   Conselho   de   Classe.   

7)   Cargo:   Professor   Libras        

Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de  sua                 
área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento  intelectual  do               
aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do  sistema  de              
monitoramento   de   notas   e   frequência   regularmente.     

Pré  Requisito:  Ensino  médio  completo;  Certificado  de  nível  avançado  em  Libras;  Comprovação  de               
no   mínimo   2   anos   em   tradução   em   LIBRAS.   

8)   Cargo:   Professor   Alemão      

Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de  sua                 
área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento  intelectual  do               
aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do  sistema  de              
monitoramento   de   notas   e   frequência   regularmente.     

Pré  Requisito:  Ensino  médio  completo;  Certificado  de  Nível  Avançado  no  Idioma  Alemão;              
Experiência   comprovada   de   no   mínimo   2   anos   em   docência   no   idioma   Alemão.   

9)   Cargo:   Professor   Assistente   Administrativo       

Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de  sua                 
área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento  intelectual  do               
aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do  sistema  de              
monitoramento   de   notas   e   frequência   regularmente.     

Pré  Requisito:  Curso  Técnico  em  Administração  ou  área  de  Gestão  e  Negócios;  Experiência  na                
área   Administrativa   ou   gestão   de   no   mínimo   1   ano.   

10)   Cargo:   Professor   Almoxarife       

Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de  sua                 
área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento  intelectual  do               
aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do  sistema  de              
monitoramento   de   notas   e   frequência   regularmente.     

Pré  Requisito:  Curso  Técnico  em  Administração  ou  área  de  Gestão  e  Negócios;  Experiência  na                
área   Administrativa   ou   gestão   de   no   mínimo   1   ano.   

11)   Cargo:   Professor   Operador   de   Computador   

Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de  sua                 
área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento  intelectual  do               
aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do  sistema  de              
monitoramento   de   notas   e   frequência   regularmente.     

Pré  Requisito:  Curso  Técnico  em  Informática  ou  área  de  tecnologia  ou  gestão;  Experiência  na  área                 
de   Informática   ou    Administrativa   ou   gestão   de   no   mínimo   1   ano.   

  

  

Rua   Itajaí,   390   -   Centro   -   89201-090   
Contato:   (47)   3431-3000   |   (47)   3431-3038   |   educacao@joinville.sc.gov.br   

www.joinville.sc.gov.br  



  
  

  

12)   Cargo:   Professor   Manutenção   de   Computador   

Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de  sua                 
área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento  intelectual  do               
aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do  sistema  de              
monitoramento   de   notas   e   frequência   regularmente.     

Pré  Requisito:  Curso  Técnico  em  Informática,  área  de  tecnologia;  Experiência  na  área  de               
Reparador   de   Computador   de   no   mínimo   1   ano.   

14)   Cargo:   Professor   Costura   Industrial   

Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de  sua                 
área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento  intelectual  do               
aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do  sistema  de              
monitoramento   de   notas   e   frequência   regularmente.     

Pré  Requisito:  Ensino  médio  completo;  Curso  de  corte  e  costura  industrial  e  modelagem;               
Experiência  de  1  ano  no  mínimo  na  função  de  costureira/talhadeira  ou  1  ano  em  docência  na                  
função   de   professora   de   corte   e   costura.   

14)   Cargo:   Professor   Manicure   e   Pedicure   

Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de  sua                 
área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento  intelectual  do               
aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do  sistema  de              
monitoramento   de   notas   e   frequência   regularmente.     

Pré  Requisito:  Ensino  médio  completo;  Curso  de  Manicure  e  Pedicure;  Experiência  de  1  ano  no                 
mínimo   na   função   de   manicure   e   pedicure.   

15)   Cargo:   Coordenador   Adjunto   

Descrição  Sumária:  Auxiliar  na  coordenação  de  todas  as  atividades  relacionadas  a  gestão  dos               
cursos,   alunos   e   professores,   auxiliar   na   gestão   administrativa   das   unidades   de   ensino.   

Pré  Requisito:  Ensino  Superior  em  Administração  ou  Tecnólogo  em  Gestão  Financeira;  Experiência              
de  1  ano  no  mínimo  na  área  de  secretariado,  recepcionista,  telefonista  ou  setor  administrativo;                
Experiência  de  1  ano  no  mínimo  na  área  de  gestão  escolar  ou  mediação  escolar;  Experiência  de  1                   
ano   no   mínimo   na   área   de   controladoria   e   prestação   de   contas;   

16)   Cargo:   Apoio   às   Atividades   Acadêmicas   

Descrição  Sumária:  apoiar  a  gestão  acadêmica  e  administrativa  das  turmas;  acompanhar  e              
subsidiar   a   atuação   dos   professores;   

Pré   Requisito:   Ensino   Médio   Completo;   Experiência   de   no   mínimo   1   ano   na   área   de   secretariado;   

17)   Cargo:   Orientador   Pedagógico   

Descrição  Sumária:  Acompanhar  as  atividades  e  a  frequência  dos  estudantes,  Articular  as  ações               
de   acompanhamento   pedagógico.   

Pré  Requisito:  Graduação  em  Pedagogia/  Orientação  educacional  ou  Licenciatura;  Experiência  no             
mínimo   de   1   ano   em   mediação   escolar;   
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