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            ANEXO II – ATRIBUIÇÕES E COMPONENTE CURRICULAR 

Cód. Cargo Atribuições Componente Curricular 

200 
Instrumentote

cário 
Conhecimento de equipamentos de som e 

instrumentos musicais 

-Conhecimento de equipamentos de som e instrumentos 
musicais em geral;  - Organização e controle de 
instrumentos musicais de Banda e Orquestras; - 

Montagem e desmontagem  de equipamentos de 
audiovisual;  Manutenção básica de instrumentos ; - 

Conhecimento  em informática básica 

201 
Assistente 

Administrativo
Assistente Pedagógico - Dança 

- Assistente Administrativo; - Atendimento ao público; - 
Conhecimento avançado em computação; - Organização 

de espaços escolares;  - Acompanhar os alunos em 
viagens para festivais de dança; - Realizar outras 

atividades correlatas. 

202 
Assistente 

Administrativo
Atividades  Administrativas e atendimento 

Atendimento ao público; - Atividades acadêmicas 
pedagógicas ; - Pacote Office; - Sistema Acadêmico 

Interno e sistemas do MEC (Educasenso Escolar, Sistec e 
afins) 

203 Inspetor Inspetor de Orquestra Inspetor de Orquestra 

204 Design Criação 

- Criação de cartazes, banners, folders, ingressos, etc; - 
Criação de campanhas para divulgação de eventos e 

outras atividades da escola; - Criação de vídeos 
promocionais ou para inserção em espetáculos. 

205 Motorista 
Transporte de servidores em serviço, materiais 
diversos , instrumentos musicais e entrega de 

documentos 
- Conhecimento  da legislação de trânsito 

206 Montador Montador de Orquestra Sinfônica, Banda e Coral 

Montagem de orquestra sinfônica, banda e coral; - 
Conhecimento de instrumentos de orquestra e banda 

sinfônica; - Transporte de instrumento de Banda e 
Orquestra Sinfônica. 

207 
Professor - 

Teatro 
Ministrar aulas nos cursos de  Habilitação Técnica 

e Formação Inicial e Continuada Laboratório de Iluminação Cênica. 

208 
Professor - 

Dança 
Ministrar aulas nos cursos de  Habilitação Técnica 

e Formação Inicial e Continuada 
História da dança ; - Ética e Legislação ;  TCC 

209 
Professor - 

Dança 
Ministrar aulas nos cursos de  Habilitação Técnica 

e Formação Inicial e Continuada 
Dança para alunos de  Arte Educação 

210 
Professor 

Dança - Ballet 
Ministrar aulas nos cursos de  Habilitação Técnica 

e Formação Inicial e Continuada 
Técnica Clássica ; - Teoria do Ballet Clássico; - Técnica de 

Ponta 

211 
Professor 

Dança - Pilates 
Ministrar aulas nos cursos de  Habilitação Técnica 

e Formação Inicial e Continuada 

Aula de anatomia aplicada à dança; - Aula de base de 
ginástica olímpica   aplicada à dança; - Aula de  pilates 

para alunos de 12 anos acima. 

212 

Professor 
Dança - 

Contemporân
ea 

Ministrar aulas nos cursos de  Habilitação Técnica 
e Formação Inicial e Continuada 

 Dança Contemporânea;   - Coreografia para dança 
contemporânea; Dança Ballet Clássico 

213 
Professor 

Música- Canto 
Ministrar aulas nos cursos de  Habilitação Técnica 

e Formação Inicial e Continuada 
Ministrar aulas de : Canto erudito e popular ; Música de 

Câmara; Voz e Percepção 

214 
Professor 
Música- 

Correpetição 

Ministrar aulas nos cursos de  Habilitação Técnica 
e Formação Inicial e Continuada 

Ministrar aulas de : Correpetição de Instrumentistas e 
Cantores; - Correpetição de Coral Infantil; - Música de 

Câmara. 

215 
Professor 

Música - Viola 
Sinfônica 

Ministrar aulas nos cursos de  Habilitação Técnica 
e Formação Inicial e Continuada 

Ministrar aulas de : Viola Sinfônica ; - Música de Câmara e 
Prática de Conjunto ; -  Prestar monitoria para Grupos 

Sinfônicos. 

216 
Professor 
Música - 
Harpa 

Ministrar aulas nos cursos de  Habilitação Técnica 
e Formação Inicial e Continuada 

Ministrar aulas Semipresenciais de : Harpa 
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217 
Professor 
Música - 
Violino 

Ministrar aulas nos cursos de  Habilitação Técnica 
e Formação Inicial e Continuada 

Ministrar aulas de : Violino; - Música de Câmara e  Prática 
de Conjunto ; - Prestar monitoria para grupos de 

Conjuntos 
 

 
 

218 
Professor de 

Artes Visuais - 
Cartonagem 

Ministrar aulas nos cursos de 
Habilitação Técnica e Formação Inicial e 

Continuada 

- Oficina de criação plástica ; - Técnicas de cartonagem sustentável 
(uso de papel sustentável); - Técnicas de Revestimento 

sustentável em  cartonagem (caixas, kits, objetos utilitários e 
outros); 

219 

Professor de 
Artes Visuais – 

Ateliê de 
Pintura e 
Desenho 

Ministrar aulas nos cursos de 
Habilitação Técnica e Formação Inicial e 

Continuada 

Ateliê de pintura e desenho ; - Teorias e práticas de técnicas 
tradicionais  de pintura clássica a óleo e ou acrílica em tela ; - 

Figura humana  ; -  Outros componentes correlatos. 

Goiânia/GO, 21 de novembro de 2017. 
 

Comissão do Processo Seletivo Simplificado 
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