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ERRATA DO EDITAL 011/2018 

 

ERRATA 1 

 
 
ONDE SE LÊ: 
 
2 – DAS INSCRIÇÕES 
2.3-HORÁRIO: 07:00 às 11:00 / 13:00 às 17:00 
 
 
LEIA-SE: 
 
2 – DAS INSCRIÇÕES 
2.3- HORÁRIO: 07:00 às 17:00 
 
 
 
 

 

ERRATA 2 

 
ONDE SE LÊ: 
 
1.2.15 – PROFESSOR MAPA – ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO – AEE/EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU ENSINO 
FUNDAMENTAL 1. 
 
 
LEIA-SE: 
 
 
1.2.15 – PROFESSOR MAPA – ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO – AEE/EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU ENSINO 
FUNDAMENTAL 1. 
TGD: TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO E DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL/METAL – PARA ATENDER NA ZONA URBANA DO 
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MUNICÍPIO DE IBIRAÇU-ES. 
 
 
 

 

 

 

ERRATA 3 

ACRESCENTA-SE: 
 
 NO ITEM: 1 – DOS CARGOS 
 

1.2.24 – PROFESSOR MAPA – 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO – AEE/EDUCAÇÃO 
INFANTIL E/OU ENSINO 
FUNDAMENTAL 1. 
TGD: TRANSTORNO GLOBAL DO 
DESENVOLVIMENTO E EFICIÊNCIA 
INTELECTUAL/METAL – PARA 
ATENDER NA ZONA RURAL DO 
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU-ES. 

CADASTRO DE RESERVA 
 Com disponibilidade para atuar nas 
unidades escolares da rede municipal 
de ensino nos turnos matutino e 
vespertino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUISITO: 

Licenciatura Plena em Pedagogia 
com habilitação em séries 
iniciais/anos iniciais do Ensino 
Fundamental ou Educação Infantil 
acrescida de certificado de Pós-
Graduação Lato Sensu na área de 
Educação Especial/Inclusiva; 
 Ou 
Curso Normal Superior com 
habilitação para o magistério em 
séries iniciais/anos iniciais do Ensino 
Fundamental ou Educação Infantil 
acrescida de certificado de Pós-
Graduação Lato Sensu na área de 
Educação Especial/Inclusiva; 
Ou 
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Licenciatura em Pedagogia 
regulamentada pela resolução 
CNE/CP Nº 1 de 15/05/2006, 
acompanhada do Histórico Escolar 
Final, acrescida de certificado de Pós-
Graduação Lato Sensu na área de 
Educação Especial/Inclusiva. 
 
 *06 (seis) meses de experiência em 
sala de aula de atendimento 
educacional especializado/sala de 
recurso. 

 
 
 
ATRIBUIÇÕES: 

 

 

 

 

*Identificação dos alunos público-alvo 
da Educação Especial;  
*Elaboração, produção e organização 
de serviços, recursos pedagógicos, de 
acessibilidade e estratégias, 
considerando as necessidades 
específicas dos alunos com 
deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação; 
*Elaboração e execução do plano de 
atendimento educacional 
especializado, avaliando a 
funcionalidade e a aplicabilidade dos 
recursos pedagógicos e de 
acessibilidade;  
*Organização do tipo e o número de 
atendimentos aos alunos, na sala de 
recursos multifuncionais e na classe 
comum;  
*Acompanhamento da funcionalidade 
e aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade, na 
classe comum do ensino regular bem 
como em outros ambientes da escola; 
*Orientação aos demais professores e 
às famílias sobre os recursos 
pedagógicos e da acessibilidade 
utilizados pelo aluno;  
*Ensino e uso da tecnologia assistiva, 
de forma a ampliar habilidades 
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funcionais dos alunos, promovendo 
autonomia e participação;  
*Articulação com os professores da 
classe comum, visando à 
disponibilização de serviços, de 
recursos pedagógicos e de 
estratégias que promovam a 
participação dos alunos nas 
atividades escolares;  
*Produção de materiais pedagógicos 
para utilização em sala de recursos e 
subsídio ao trabalho desenvolvido em 
classe comum. 

 

 

 

 

 

 

 

ERRATA 4 

 
 
ONDE SE LÊ: 
 
1.2.17 – CUIDADOR – SERVIÇO DE APOIO À EDUCAÇÃO  
 
 
LEIA-SE: 
 
1.2.17 – CUIDADOR – SERVIÇO DE APOIO À EDUCAÇÃO – ZONA 
URBANA 
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ERRATA 5 

 

ACRESCENTA-SE: 
 
 NO ITEM: 1 – DOS CARGOS 
 

1.2.25 – CUIDADOR – SERVIÇO DE 
APOIO À EDUCAÇÃO – ZONA 
RURAL 

CADASTRO DE RESERVA 
 
  

 
PRÉ-REQUISITO: 

Ensino Médio Completo;  
Curso de Cuidador com carga horária 
mínima de 80 (oitenta) horas. 

 
 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 

*Recepcionar os alunos na chegada e 
acompanhá-los a saída;  
*Colaborar com a locomoção dos 
alunos pelos diversos ambientes do 
CEMAE e ou/da escola;  
*Acompanhar e auxiliar os alunos na 
realização de suas atividades 
fisiológicas e também na alimentação;  
*Permanecer na sala no qual está 
sendo atendido o aluno;  
*Incentivar, estimular a participação 
do aluno com as necessidades 
educacionais especiais nas atividades 
realizadas pelo CEMAE e/ou escola;  
*Orientar e/ou auxiliar, se necessário, 
o aluno com necessidades 
educacionais especiais na realização 
das atividades pedagógicas propostas 
pelos profissionais do CEMAE e/ou 
escola;  
*Participar do planejamento;  
*Participar da elaboração da proposta 
educativa do aluno;  
*Observar, auxiliar, acompanhar o 
aluno durante a permanência no 
CEMAE e/ou escola;  
*Construir, com orientação e 
supervisão da equipe CEMAE e/ou 
escola; um instrumento de registro 
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para acompanhamento do 
desenvolvimento do aluno;  
*Aprimorar seus conhecimentos para 
melhor colaborar e/ou auxiliar o aluno 
com necessidades educacionais 
especiais; *Interagir com os 
profissionais da equipe 
multiprofissional obtendo orientações 
indispensáveis ao atendimento 
educacional especializado do aluno;  
*Participar da formação continuada 
em serviço. 

 

 

Ibiraçu, 14 de Novembro de 2018 

 

 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


