
 

 

ANEXO I 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Cargo Principais atribuições 

Inspetor Escolar 

Cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola; inspecionar o comportamento dos alunos no 

ambiente escolar. Orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários; ouvir 

reclamações e analisar fatos. Prestar apoio às atividades acadêmicas; controlar as atividades livres dos alunos, orientar 

entrada e saída de alunos, fiscalizar espaços de recreação, definir limites nas atividades livres. Organizar ambiente escolar 

e providenciar manutenção predial. Auxiliar professores e profissionais da área artística. Auxiliar a Secretaria da 

Associação no tocante ao controle e desenvolvimento das atividades de formação cultural. Auxiliar alunos com deficiência 

física; Identificar pessoas suspeitas nas imediações da escola; Comunicar à chefia a presença de estranhos nas imediações 

da escola; Chamar ronda escolar ou a polícia; Verificar iluminação pública nas proximidades da escola; Controlar fluxo de 

pessoas estranhas ao ambiente escolar; Chamar resgate; Confirmar irregularidades comunicadas pelos alunos;  Identificar 

responsáveis por irregularidades; Identificar responsáveis por atos de depredação do patrimônio escolar; Reprimir furtos 

na escola; Vistoriar latão de lixo; Liberar alunos para pessoas autorizadas; Comunicar à diretoria casos de furto entre 

alunos; Retirar objetos perigosos dos alunos; Vigiar ações de intimidação entre alunos; Auxiliar na organização de 

atividades culturais, recreativas e esportivas; Inibir ações de intimidação entre alunos; Separar brigas de alunos; Conduzir 

aluno indisciplinado à diretoria; Comunicar à coordenação atitudes agressivas de alunos; Explicar aos alunos regras e 

procedimentos da escola; Informar sobre regimento e regulamento da escola; Orientar alunos quanto ao cumprimento 

dos horários; Ouvir reclamações dos alunos; Analisar fatos da escola com os alunos; Aconselhar alunos; Controlar 

manifestações afetivas;  Informar à coordenação a ausência do professor; Restabelecer disciplina em salas de aula sem 

professor; Fornecer informações à professores; Orientar entrada e saída dos alunos; Vistoriar agrupamentos isolados de 

alunos; Orientar a utilização dos banheiros; Fixar avisos em mural; Abrir as salas de aula; Controlar carteira de identidade 

escolar; Relatar ocorrência disciplinar; Inspecionar a limpeza nas dependências da Escola; Verificar o estado da lousa; 

Comunicar à Gerência de Serviços sobre equipamentos danificados; Controlar acesso de alunos e professores; Controlar 

as atividades de formação cultural sob orientação da Secretaria da Associação; Exercer o controle de frequencia de alunos 

e professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


