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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2020
TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO
A Comissão do Concurso Público da Secretaria de Educação, torna pública a
RETIFICAÇÃO do Edital n. º 001/2020 para provimento efetivo de cargos do magistério
municipal , conforme abaixo.
1. ACRESCENTAR no ANEXO 2 , AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL:
ANEXO 2 - ATRIBUIÇÕES
PROFESSOR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (Atendimento Educacional Especializado)
Atuar no Atendimento Educacional Especializado – AEE para alunos com
deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação,
desempenhando as seguintes atividades: elaboração de estudo de caso, identificando
as necessidades específicas e as habilidades desses alunos.
Elaborar e executar o Plano de AEE (Atendimento Educacional Especializado).
Atender ao aluno organizando o tipo e a frequência de atendimentos por semana
da unidade educativa polo e das unidades educativas de abrangência.
Produzir materiais e recursos acessíveis.
Indicar os materiais para aquisição, acompanhar o uso dos recursos em sala de
aula.
Orientar as famílias, professores e colegas de turma quanto ao recurso utilizado
pelo aluno.
Articular com o professor de sala de aula, profissionais da área clínica, com
profissionais das instituições especializadas conveniadas, visando informações que
complementam o AEE e assessoramento e acompanhamento às unidades educativas
de abrangência. Assumir uma postura ética e respeitosa com os alunos, pais e os
demais profissionais e participar das discussões educativas/pedagógicas propostas
pela unidade educativa e pela Secretaria Municipal de Educação.
Elaborar relatório anual das atividades realizadas na sala de AEE (Atendimento
Educacional Especializado).
Ter conhecimento das noções básicas de informática.
Na ausência do atendimento especializado, deverá auxiliar na sala de aula, quando
solicitado, no desenvolvimento de atividades em sala.
Auxiliar na manutenção geral da disciplina.
Avaliar e discutir com a equipe pedagógica os resultados de aprendizagens dos
alunos com deficiência.
Propor intervenções pedagógicas, em sala de aula, que possibilitem a efetiva
participação dos alunos no ensino regular.
Solicitar a colaboração do responsável pela Educação Especial da Secretaria de
Educação, quando necessário, para elaboração do planejamento de atividades
pedagógicas, relatórios, cronograma de orientação para a educação básica, avaliações
e outras orientações que se fizerem necessárias.
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Registrar as assessorias, solicitando sempre a assinatura do professor da turma
orientada, bem como todas as orientações dadas à escola e à família.
Zelar pela conservação do espaço físico, dos equipamentos e materiais
pedagógicos específicos do AEE.
Participar das capacitações na área de educação.
Participar dos conselhos de classe e reuniões da Unidade Escolar.
Realizar assessorias e/ou atendimento nas unidades educacionais, de acordo com a
demanda do polo.
Participar da hora-atividade coletiva e formação continuada promovida pela
unidade escolar e Secretaria Municipal de Educação de acordo com o Decreto nº
11.411/2019.

São José (SC), 28 de fevereiro de 2020.
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