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Cód. 
Área 

Cargo/Área de atuação - Função CH 
Formação Mínima 

Exigida 
Atribuições 

Remuneração 
Valor Bruto Vagas 

 

 

1 

01 

TÉCNICO DE 
NÍVEL 

SUPERIOR 

Área: Coordenador 
de turma. 

 

Coordenação de 
turmas do 

Projovem Campo 

40h 

Formação em nível 
superior na área 

educacional, 
preferencialmente em 

licenciatura ou 
especialização em 

Educação do Campo 
e/ou especificidades 

regionais; 

Experiência em 
Educação de Jovens e 

adultos e em Educação 
do Campo; 

Conhecimentos 
básicos de informática; 

Disponibilidade de 
tempo para trabalhar 

em regime de 
alternância. 

40h 

(Sede e 
Campo) 

I. Realizar o acompanhamento pedagógico junto 
às turmas; 
II. Cumprir as atribuições previstas no sistema de 
monitoramento, entre as quais, informar, 
mensalmente, os educandos aptos ou inaptos 
para receber o auxílio financeiro previsto; 
III. Participar da formação continuada realizada 
pela SMED e Coordenação Local; 
IV. Organizar e coordenar as reuniões de 
planejamento pedagógico junto aos educadores; 
V. Apoiar a Coordenação Local na ação de 
documentação dos educandos; 
VI. Sob coordenação Local, realizar a avaliação 
dos conhecimentos construídos pelos 
educandos para estabelecer o processo de 
desenvolvimento do curso; 

Tempo-Comunidade e tempo-escola 

 1.643,55 

+ 

20% 

(incentivo 
zona rural) 

328,71 

+ 

GCET 

(277,74) 

= 

2.250,00 

CR
** 

02 

Técnico de 
Nível 

Superior 

 

Área: Linguagem, 
códigos e suas 

tecnologias 

 

Educadores do 
Ensino 

Fundamental – 
Formação Básica 

30h 

Habilitação em nível 
superior em 

Licenciatura Plena em 
Letras, conhecimentos 

básicos em 
informática, com 

experiência 
comprovada em EJA 

e/ou Educação do 
Campo. 

Disponibilidade de 
tempo para trabalhar 

em regime de 
alternância. 

Disponibilidade de 
tempo para participar 

de processo de 
formação e 

planejamento e 
execução das 

atividades previstas; 

Experiência em 
projetos educacionais. 

 

10h 

Vespertino 

(Sede) 

 2h – Reuniões de Planejamento Semanal por 
Núcleo. 

 3h – Reuniões de Formação Continuada com 
todos os professores. 

5h - Outras atividades docentes: 
preenchimento de fichas, separação de 
material, pesquisas, estudos individuais, 
troca de experiências, conselhos de classe 
etc. Tempo-Comunidade e tempo-escola 

OBS: (Dias, Horários e Local conforme as 
exigências do Programa). 

1.232,67 

+ 

20% 
(Incentivo 

Zona Rural) 

246,53 

+ 

GCET 

(560,80) 

= 

2.040,00 

CR
**  

20h 

Noturno 

 
(Núcleos) 

 20h – Docência como Professor(a) 
Especialista; Plantões, Laboratórios de 
Aprendizagem Interativa, Avaliação de 
Trabalhos, Preenchimento de Fichas e 
Relatórios. Tempo-Comunidade e tempo-
escola 

03 

Técnico de 
Nível 

Superior 

 

Área: Ciências da 
Natureza e 

Matemática 

 

 

Educadores do 
Ensino 

Fundamental – 
Formação Básica 

30h 

Habilitação em nível 
superior em Ciências 

Biológicas/ 
Matemática, 

conhecimentos básicos 
em informática, com 

experiência 
comprovada em EJA 

e/ou Educação do 
Campo. 

Disponibilidade de 

10h 

Vespertino 

 (Sede) 

 

 

 

 2h – Reuniões de Planejamento Semanal por 
Núcleo. 

 3h – Reuniões de Formação Continuada com 
todos os professores. 

 5h - Outras atividades docentes: 
preenchimento de fichas, separação de 
material, pesquisas, estudos individuais, 
troca de experiências, conselhos de classe 
etc. Tempo-Comunidade e tempo-escola. 

OBS: (Dias, Horários e Local conforme as 
exigências do Programa). 

1.232,67 

+ 

20% 
(Incentivo 

Zona Rural) 

246,53 

+ 

GCET 

(560,80) 

CR
** 
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2 

 tempo para trabalhar 
em regime de 
alternância. 

Disponibilidade de 
tempo para participar 

de processo de 
formação e 

planejamento e 
execução das 

atividades previstas; 

Experiência em 
projetos educacionais. 

20h 

Noturno 

 
(Núcleos) 

 

 20h – Docência como Professor(a) 
Especialista; 

 Plantões, Laboratórios de Aprendizagem 
Interativa, Avaliação de Trabalhos, 
Preenchimento de Fichas e Relatórios. 
Tempo-Comunidade e tempo-escola 

  

= 

2.040,00 

04 

Técnico de 
Nível 

Superior 

 

Área: Ciências 
Humanas 

 

Educadores do 
Ensino 

Fundamental – 
Formação Básica 

 

30h 

Habilitação nível 
superior em 

Licenciatura Plena em 
Geografia ou História, 

conhecimentos básicos 
em informática, com 

experiência 
comprovada em EJA 

e/ou Educação do 
Campo. 

Disponibilidade de 
tempo para trabalhar 

em regime de 
alternância. 

Disponibilidade de 
tempo para participar 

de processo de 
formação e 

planejamento e 
execução das 

atividades previstas; 

Experiência em 
projetos educacionais. 

 

10h 

Vespertino 

 (Sede) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20h 

Noturno 

 
(Núcleos) 

 

 

 

 

 

 2h – Reuniões de Planejamento Semanal por 
Núcleo. 

 3h – Reuniões de Formação Continuada com 
todos os professores. 

 5h - Outras atividades docentes: 
preenchimento de fichas, separação de 
material, pesquisas, estudos individuais, 
troca de experiências, conselhos de classe 
etc. Tempo-Comunidade e tempo-escola. 

 OBS: (Dias, Horários e Local conforme as 
exigências do Programa). 

 

 20h – Docência como Professor(a) 
Especialista; Plantões, Laboratórios de 
Aprendizagem Interativa, Avaliação de 
Trabalhos, Preenchimento de Fichas e 
Relatórios.  

 

Tempo-Comunidade e tempo-escola.  

 

1.232,67 

+ 

20% 
(Incentivo 

Zona Rural) 

246,53 

+ 

GCET 

(560,80) 

= 

2.040,00 

CR
** 

05 

Técnico de 
Nível 

Superior 

 

Educador de 
Qualificação 

Profissional e 
Social 

 

Educadores de 
Qualificação 

Profissional para a 
Formação Técnica 

Geral e 
acompanhamento 

da Formação 
Técnica Específica. 

30h 

Habilitação em nível 
superior em Ciências 

Agrárias, ou 
excepcionalmente, 

formação técnica em 
nível médio na área de 

ciências agrárias ou 
reconhecido saber em 
agricultura familiar e 

vocações dos 
territórios; 

conhecimentos básicos 
em informática. 

Disponibilidade de 

10h 

Vespertino 

 (Sede 
e/ou 

Visitas 
Técnicas) 

 2h – Reuniões de Planejamento Semanal por 
Núcleo (uma semana geral e outra por Arco 
Ocupacional). 

 3h – Reuniões de Formação Continuada com 
todos os professores. 

5h - Outras atividades docentes: 
preenchimento de fichas, separação de 
material, pesquisas, estudos individuais, 
troca de experiências, conselhos de classe, 
visitas a Empresas, OGs, ONGs, articulação 
com a comunidade, visitas técnicas com 
alunos, etc. Tempo-Comunidade e tempo-
escola OBS: (Dias, Horários e Local conforme 
as exigências do Programa). 

1.232,67 

+ 

20% 
(Incentivo 

Zona Rural) 

246,53 

+ 

GCET 

(560,80) 

= 

2.040,00 

CR
** 
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3 

  tempo para trabalhar 
em regime de 
alternância. 

Disponibilidade de 
tempo para participar 

de processo de 
formação e 

planejamento e 
execução das 

atividades previstas; 

Experiência em 
projetos educacionais. 

 

20h 

Noturno 

 
(Núcleos) 

 

 20h – Docência em Qualificação Profissional; 

 Plantões, Laboratórios de Aprendizagem 
Interativa, Avaliação de Trabalhos, 
Preenchimento de Fichas e Relatórios. 
Tempo-Comunidade e tempo-escola 

06 

TÉCNICO DE 
NÍVEL 

SUPERIOR 

 

Área – Tradução e 
Interpretação de 

Libras. 

 

Tradutor e 
Intérprete de Libras 

30h 

Habilitação em nível 
superior para docência 
e formação continuada 

em Libras ou 
Formação certificada 

pelo Prolibras ou 
licenciatura em 
Letras/Libras. 

20h 

Noturno 

 
(Núcleos) 

+ 

10h  

Vespertino 

(Sede/ 
campo) 

 

 

 20h – Docência como Professor(a) Tradutor e 
Intérprete de Libras; 

 Plantões, Laboratórios de Aprendizagem 
Interativa, Avaliação de Trabalhos, 
Preenchimento de Fichas e Relatórios. De 2ª 
a 6ª, 1h antes das aulas; ou sede do 
Programa.  
Tempo-Comunidade e tempo-escola. 
 

* 10h – Participar das reuniões pedagógicas, 
formações e encontros realizados com a 
Coordenação do Programa. 

1.232,67 
+ 

20% 
(Incentivo 
de Zona 
Rural) 

(246,53) 
= 

1.479,20 

 

CR
** 

07 

TÉCNICO DE 
NÍVEL MÉDIO 

Área – Tradução e 
Interpretação de 

Libras. 

 

Tradutor e 
Intérprete de Libras 

30h 

Habilitação na forma 
da Lei Federal nº 
12.319, de 1º de 

setembro de 2010. 

(Formação em ensino 
médio ou magistério e 

experiência 
comprovada na 

função) 

 

  

724,00 
+ 

20% 
(Incentivo 
de Zona 
Rural) 
144,80 

+  
GCET 
72,40 

= 
941,20 

CR
** 

 

30h 
Noturno 

 
(Núcleos) 

+ 
10h 

Vespertino 

(Sede/ 
campo) 

 20h – Docência como Professor(a) Tradutor e 
Intérprete de Libras; 

 Plantões, Laboratórios de Aprendizagem 
Interativa, Avaliação de Trabalhos, 
Preenchimento de Fichas e Relatórios. De 2ª 
a 6ª, 1h antes das aulas; ou sede do 
Programa.  

Tempo-Comunidade e tempo-escola. 

 10h – Participar das reuniões 
pedagógicas, formações e encontros 
realizados com a Coordenação do 
Programa. 

08 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO DE 
NÍVEL 

SUPERIOR 

 

Área – Sala de aula 
no Núcleo 

Educador para 
atendimento 
educacional 

especializado 

 

30h 

 

Habilitação em nível 
superior para docência 
e formação continuada 
em educação especial. 

20h 
 

Noturno 

(Núcleos) 

 Das 18h às 22h – Este educador 
obrigatoriamente fará um diagnóstico inicial 
para cada aluno e auxiliará o professor no 
percurso do mesmo dentro do Núcleo, 
permanecendo de plantão todos os dias para 
auxiliar aluno encaminhado pelo professor 
para execução de tarefas e entendimento de 
conteúdos, bem como auxiliá-lo 
especificamente em dias de avaliações. 

 

 
 

1.232,67 
+ 

20% 
 (incentivo 
zona rural) 

246,53 
= 

1479,20 

 

CR
** 
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4 

 

 
10h 

Vespertino 
(sede ou 
campo) 

 Acompanhará e intervirá em suas aulas de 
QP/FTG diretamente; Proporá atividades 
para os professores dos alunos especiais; 
Realizará atividades específicas extraclasse 
com os mesmos; Manterá um registro de 
todo acompanhamento do aluno. Tempo-
Comunidade e tempo-escola 

 10h – Participar das reuniões pedagógicas, 
formações e encontros realizados com a 
Coordenação do Programa. 

09 

MONITOR 
ESCOLAR 

Área – Sala de 
Acolhimento no 

Núcleo 

 

Educador de 
Acompanhamento 
ao Acolhimento de 
Crianças de 0 a 8 

anos 

 

30h 

Formação em 
magistério, em nível 
médio modalidade 

normal ou estudantes 
de pedagogia a partir 
do 3º semestre, com 

conhecimentos básicos 
de desenvolvimento 

infantil. 

20h 

Noturno 
 (Núcleos) 

+ 

10h 

Vespertino 

(sede / 

campo) 

 

 

 20h - Das 18h às 22h – Dois educadores se 
articularão para acolher crianças de 0 a 8 
anos, filhos dos alunos regularmente 
matriculados no Projovem Urbano, com 
atividades lúdicas e educacionais voltadas 
para essa faixa etária, servindo alimentação 
adequada para os mesmos, em sala montada 
para este fim. Tempo-Comunidade e tempo-
escola. 

 10h - Participar das reuniões pedagógicas, 
formações e encontros realizados com a 
Coordenação do Programa. 

724,00 

+ 

20%  

(incentivo 
zona rural) 

144,80 

+ 

GCET 

(31,20) 

= 

900,00 

CR
** 

10 

EDUCADOR 
SOCIAL 

Arco Ocupacional – 
Produção Rural 

familiar (Ciências 
Agrárias)  

 
Monitores de 
Qualificação 
Profissional 

(10 últimos meses 
do Programa) 

30h 

Formação em nível 
médio normal, técnico 

ou tecnológico e 
experiência em cursos 

de formação 
profissional, com 

conhecimentos básicos 
em informática. 

20h 

Noturno 

(Núcleos) 

+ 

10h 

(sede/ 

campo) 

 

 

 Das 18h às 22h – Este monitor acompanhará 
e intervirá nas aulas de QP/FTG diretamente. 

 Proporá atividades para os professores do 
AO. 

 Realizará atividades específicas extraclasse 
com os mesmos. 

 Manterá um registro de todo 
acompanhamento do aluno. 

 Auxiliará o professor de QP/FTG em todas as 
etapas e em tudo que for solicitado pelo 
profissional. Tempo-Comunidade e tempo-
escola. 

 10h - Participar das reuniões pedagógicas, 
formações e encontros realizados com a 
Coordenação do Programa. 

724,00 

+ 

20% 

(incentivo 
Zona Rural) 

144,80 

+ 

GCET 

(72,40) 

= 

941,20 

CR
** 

11 

 

TÉCNICO DE 
NIVEL 

SUPERIOR 

     

 

 

Agente Escolar  

 
30h 

Formação em 
Magistério nível 

superior ou estudantes 
de licenciatura a partir 

do 6º semestre 

20h  

Noturno 

(Núcleos) 

10h 
Vespertino 

(sede do 
programa 
ou visita) 

 

 Organizar e acompanhar o trabalho pedagógico 
desenvolvido na Unidade Escolar. 

 Fazer relatórios de acompanhamento. 
(frequência de alunos e servidores do programa, 
cardápio da merenda, sinalizar e buscar com os 
educadores os alunos faltosos e outras 
ocorrências) 

 Subsidiar os professores quanto a: recursos 
multifuncionais, material didático, disciplina do 
aluno e outras necessidades próprias do 
ambiente escolar. 

 Primar pelo cuidado dos materiais permanentes 
da escola, utilizados por alunos e professores. 

 Promover a harmonia entre alunos, servidores 
do programa e servidores da escola. 

 Intermediar diálogo entre escola e as 
coordenações do programa. 

 Participar das reuniões pedagógicas realizadas 
com os educadores na Sede do Programa. 

1232,67 
+ 

20% 
(incentivo 
zona rural) 
 (246,53) 

 
= 

1.479,20 

CR
** 
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5 

12 

MOBILIZADOR 
SOCIAL 

 

 

 

Mobilizadores 
sociais para Período 

de Matrícula 

(Período de 03 
meses) 

40h 
Nível médio e que 

tenha experiência em 
mobilização 

40h 

(matutino e 

vespertino) 

 Cada escola, nas quais funcionarão turmas 
do PROJOVEM CAMPO, receberá 02 
apoiadores de matrícula, para: 

- atuarem como mobilizadores de matrículas 
com a função de realizar contato 
diretamente com os jovens aptos a 
participarem do Projovem Urbano em 
âmbito local (nas regiões próximas às 
escolas), no período de matrícula.  

- cumprir uma meta que será estabelecida 
com a Coordenação Local.  

- ajudar nos serviços de atendimento às 
matrículas dos jovens, nas Secretarias das 
Escolas, no período estabelecido.  

859,23 

+ 20% 

(incentivo 
zona rural) 

171,84 

= 

1.031,07 

CR
** 

13 

 

 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 
GERAIS-

MANIPULAÇÃO 
DE ALIMENTOS 

 

 

 

Manipulador(a) de 
alimentos 

30h 

Ensino Fundamental 
completo, com 
experiência em 
manipulação de 

alimentos. 

30h 
( Núcleos) 

 Trabalhar das 15 às 21h nas Escolas 
Municipais onde acontece o Programa; 

 Preparar a merenda conforme cardápio 
orientado pelo setor de alimentação escolar 
e coordenação do programa; 

 Primar pelo cuidado dos utensílios da 
cozinha da escola; 

 Deixar o espaço da cozinha limpo e 
organizado, higienizando os recipientes, 
vasilhames, etc. 

 Fazer o controle dos gêneros da alimentação 
escolar; observar data de validade, aspecto 
de gêneros perecíveis e sinalizar para 
Coordenação Local qualquer anormalidade. 

724,00 

+ 20% 

(incentivo 
zona rural) 

144,80 

 

= 

868,80 

CR
** 

Observação I: Todos os profissionais envolvidos no Programa serão solicitados a prestar seus serviços nos finais de semana ou em turno oposto a depender da demanda,  

obtendo folga no dia subsequente ou em outro momento, conforme acerto anterior com o Coordenador, sendo que a carga horária será cumprida por todos e registrada em folha 

de ponto. 

Observação II: Os profissionais que comprovarem residir na Zona Urbana e trabalharem na Zona Rural, receberão 20% (vinte por cento) sobre o vencimento (salário-base) da 

função, a título de gratificação de Zona Rural.  

 

Vitória da Conquista BA, em 25 de Novembro de 2014. 

 

 

 

Valdemir Oliveira Dias 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Gildásio Silveira de Oliveira 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 


