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LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE Nº 78/2022 

 

 

DISPÕE SOBRE O QUADRO DE CARGOS 

PÚBLICOS EM CARÁTER EFETIVO DO 

MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA – PB ALTERA 

A ESTRUTURA EXISTENTE, CRIA NOVOS 

CARGOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição 

Federal e Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 

sanciona a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1° Para atender as necessidades da Administração Pública Municipal e suprir as 

demandas da Secretaria de Educação, Esportes e Lazer, ficam acrescidos ao quadro de 

servidores efetivos o cargo de Profissional de Apoio Escolar e o cargo de Auxiliar de 

Assuntos Educacionais. 

 

Art. 2º Ficam criadas 30 (trinta) vagas para o cargo de Profissional de Apoio Escolar 

com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, remuneração correspondente a 

R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), e habilitação profissional exigida com 

escolaridade de Nível Médio Completo. 

 

§1º São atribuições do cargo de Profissional de Apoio Escolar, respeitadas as 

competências previstas na Lei Federal nº 13.146, de 06 de Julho de 2015, quais sejam, 

exercer atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e 

atuar em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e 

modalidades de ensino: 

I - Ministrar atividades lúdicas aos alunos; 

II - Ministrar medicamentos, sob prescrição médica e autorização dos responsáveis; 

III - Auxiliar os estudantes nas refeições; 

IV - Auxiliar na higiene corporal; 

V - Auxiliar os alunos na escrita/digitação; 
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VI - Ajudar nas brincadeiras;  

VII - Documentar as ocorrências e encaminhá-las ao gestor; 

VIII - Supervisionar a entrada e saída dos alunos ao final do período; 

IX - Participar das reuniões, dos eventos, de planejamentos e das formações que são 

oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação ou pela própria escola. 

 

Art. 3º Ficam criadas 10 (dez) vagas para Auxiliar de Assuntos Educacionais com 

jornada de 40 (quarenta) horas semanais, remuneração correspondente a R$1.818,00 

(mil oitocentos e dezoito reais), e habilitação profissional exigida com escolaridade de 

Nível Superior em Pedagogia (Completo ou Incompleto). 

 

§1º São atribuições do cargo de Auxiliar de Assuntos Educacionais: 

I - Desenvolver sob orientação do professor titular atividades articuladas com a proposta 

pedagógica da unidade educacional; 

II - Revisar o material ensinado em aula com os alunos individuais que tenham 

dificuldades de aprendizado; 

III - Trabalhar com pequenos grupos de alunos no ensino corretivo ou reforço do 

processo de aprendizagem; 

IV - Acompanhar a presença dos alunos e o horário das aulas; 

V - Certificar-se de que as salas de aula estejam seguras e organizadas antes do início 

das aulas; 

VI - Acompanhar e supervisionar os alunos em excursões e atividades escolares; 

VII - Ajudar os alunos a se adaptarem, aprenderem e se socializarem e relatar aos 

professores se houver qualquer problema de comportamento. 

VIII - Participar e contribuir nos conselhos de classe, reuniões pedagógica e 

administrativa, estudos, programa e projetos que a escola promova; 

IX - Participar na elaboração e confecção de materiais didático-pedagógicos. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova – PB, em 11 de abril de 2022. 

 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


