PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
C.N.P.J n.º 46.156.477/0001-61
Rua Prudente de Moraes, n.º 64 – Centro – CEP 16.260-000
Fone: (18) 3645-9124 – Fax: (18) 3645-1415
Email: concurso@coroados.sp.gov.br

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO n° 03/2.015 –
Professor de Educação Básica – PEB I; Professor de Educação Básica – PEB II – AEE
(Educação Especial); e Merendeira.

O município de Coroados/SP, órgão público de direito interno, através de seu Prefeito
Municipal, Hélcio Carrilho Slavez, torna pública a realização de seleção por meio de provas
objetivas e avaliação médica de Professor de Educação Básica – PEB I, Professor de Educação
Básica – PEB II – AEE (Educação Especial), e Merendeira, para substituição de servidor efetivo
afastado ou desligado com base na Lei Municipal n° 1.662, de 04 de abril 2.011.
1

– Das atividades e atribuições das Funções em Substituição e cargos temporários:

1.1 Professor de Educação Básica – PEB I, Professor de Educação Básica – PEB II – AEE
(Educação Especial), e Merendeira, para substituição de servidor efetivo afastado ou
desligado com base na Lei Municipal n° 1.662, de 04 de abril 2.011.
1.1.1

– Da Função Temporária de Professor de Educação Básica – PEB I:
Código da opção “A 1”

Carga Horária: 30 (trinta) horas semanais, sendo 25 (vinte e cinco) horas em atividades com
alunos e 5 (cinco) horas serão cumpridas em atividades pedagógicas, sendo 2 (duas) horas de
trabalho pedagógico coletivo na escola (HTPC) e 3 (três) horas de trabalho pedagógico em local
de livre escolha.
Área de atuação: Escola Municipal e Projeto de Aluno em período integral.
Requisitos: Certificado acompanhado de histórico escolar e/ou diploma de Magistério (em nível
médio) com habilitação para Educação Infantil e/ou certificado acompanhado de histórico
escolar e/ou diploma de licenciatura plena em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação
para educação infantil.
Remuneração: Padrão LXXXII-I – 82-1 – R$ 1.725,61 (mil setecentos e vinte e cinco reais e
sessenta e um centavos).

1.1.2

– Da Função Temporária de Professor de Educação Básica – PEB II – AEE
(Educação Especial):
Código da opção “A 2”

Carga Horária: Carga horária de 30 (trinta) horas semanais, divididas em 24 (vinte e quatro)
aulas de 50min com aluno, 06 (seis) aulas de 50min de formação continuada, 02 (duas) aulas
de 50min de ATPC, e 04 (quatro) aulas de 50min para orientar professores e famílias sobre os
recursos pedagógicos de acessibilidade pelos alunos.
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Área de atuação: Escola Municipal e Projeto de Aluno em período integral.
Requisitos:
- Habilitação para o Magistério de alunos com deficiência mental (intelectual);
- Habilitação para o Magistério de alunos com deficiência física ou de alunos com deficiência
visual;
- Habilitação para o Magistério de alunos com deficiência auditiva;
- Habilitação para o Magistério de alunos com altas habilidades (super dotação);
- Habilitação para o Magistério de alunos com transtornos globais do desenvolvimento;
Remuneração: Padrão LXXXV-I – 85-1 – R$ 1.991,26 (mil novecentos e noventa e um reais e
vinte e seis centavos).

1.1.3

– Da Função Temporária de Merendeira:
Código da opção “A 3”

Carga Horária: Carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
Área de atuação: Escola Municipal e demais necessidades da Administração.
Requisitos: Diploma de Ensino Fundamental expedido por instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Remuneração: Padrão XIV – 14 – R$ 940,23 (novecentos e quarenta reais e vinte e três
centavos).

2- Da Inscrição:
2.1. A inscrição será realizada na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua João
Varoni, n° 18, centro na cidade de Coroados, no período de 07/12/2015 a 23/12/2015 das
11h00m às 16h00m.
2.2. Os candidatos deverão dirigir-se ao local indicado munido dos documentos para o
preenchimento completo da Ficha de Inscrição;
2.3. O Edital do presente Processo Seletivo estará disponível no site da Prefeitura Municipal de
Coroados: www.coroados.sp.gov.br;
2.4. No ato da inscrição o candidato deverá preencher a ficha de inscrição, bem como entregar
os documentos especificados neste Edital (Item 3), sendo que a fidedignidade das informações
contidas na mesma serão de inteira responsabilidade do candidato.
2.5. A Inscrição deste processo seletivo implicará desde logo, no conhecimento e aceitação,
pelo candidato, das condições estabelecidas neste edital.
3 – Dos Documentos
3.1. Os candidatos deverão entregar cópias reprográficas (XEROX) dos seguintes
documentos:
3.1.1. Cédula de Identidade - RG,
3.1.2. Cadastro de Pessoa Física - CPF,
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3.1.3. Titulo de eleitor e comprovante ou justificativa de voto na última eleição (que pode ser
obtido pelo site http://www.tse.jus.br)
3.1.4. Certidão de reservista ou de dispensa para candidatos do sexo masculino.
3.1.5. Certidão de nascimento ou documento comprobatório de filiação dos filhos menores de
dezoito anos para efeitos de desempate,
3.1.6. Pelo menos 01 (um) documento comprobatório do grau de escolaridade exigido
para o exercício da função, conforme requisitos dispostos nos itens 1.1.1 a 1.1.3 deste Edital;
3.2. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da Lei, as informações
fornecidas na ficha de inscrição e documentos entregues ato da inscrição. O candidato que não
satisfizer as condições estabelecidas neste Edital terá sua inscrição indeferida.
4 – Requisitos para inscrição:
4.1. Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem tenha sido deferida a
igualdade nas condições previstas pelo Decreto n.º 70.436, de 18 de abril de 1972, ou gozar das
prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso
de estrangeiros.
4.2. Entregar no local e data especificado no item 3 toda documentação exigida.
4.3. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos.
5 – Requisitos para a posse:
5.1. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
5.2 Estar quite com as obrigações eleitorais;
5.3. Estar quite com as obrigações militares (quando do sexo masculino);
5.4. Estar com o CPF regularizado;
5.5. Possuir certificado de conclusão, acompanhado do histórico escolar ou diploma
correspondente ao exigido para o exercício da função, comprovado por meio de documento
expedido por órgão competente e registro profissional, se o caso;
5.6. Gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições da função, comprovada
por inspeção médica oficial realizada por profissionais designados pela prefeitura municipal de
coroados, caso seja classificado na prova objetiva;
5.7. Não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e
políticos;
5.8. Não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em
consequência de processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público).
5.9. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no Edital deste Processo Seletivo.
6 – Das Provas, datas, locais e resultados.
6.1. Fase Objetiva - Eliminatória e Classificatória que será realizada por prova objetiva de 40
(quarenta questões) com validade de 2,5 (dois e meio) pontos cada, sendo:

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS
C.N.P.J n.º 46.156.477/0001-61
Rua Prudente de Moraes, n.º 64 – Centro – CEP 16.260-000
Fone: (18) 3645-9124 – Fax: (18) 3645-1415
Email: concurso@coroados.sp.gov.br

Função / Cargo temporários
Professor de Educação
Básica – PEB I;
Professor de Educação
Básica – PEB II – AEE
Merendeira

Prova
Objetiva

Objetiva

Nº de questões
10 questões de Português
05 questões de Matemática
05 questões de Conhecimentos Gerais
20 questões de Conhecimentos Específicos
10 questões de Matemática
05 questões de Português
05 questões de Conhecimentos Gerais
20 questões de Conhecimentos Específicos

6.1.1. A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório, devendo o candidato atingir no
mínimo 50% (cinquenta por cento) de acertos;
6.1.2. A prova objetiva para as funções descritas no item 1.1 deste Edital visa avaliar o grau de
conhecimento do candidato para o desempenho das atribuições da função;
6.1.3. A prova objetiva terá duração de 03 (três) horas.
6.1.4. A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha que terá 04 (quatro)
alternativas cada, sendo somente uma alternativa a correta, e versará sobre os conteúdos
programáticos estabelecidos neste Edital;
6.1.4. A prova objetiva realizar-se-á no dia 10/01/2.016, na EMEF Frei Fernando Maria,
localizado na Rua Alcides Berto, s/n°, Centro, na cidade de Coroados, Estado de São Paulo,
pelo portão em frente a Igreja Matriz, das 9h00m às 12h00m.
6.1.5. O candidato deverá comparecer ao local com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos,
munido da cédula de identidade ou documento equivalente com foto.
6.1.5. Os portões serão fechados as 9h00m em ponto e não será admitida a entrada do
candidato após este horário.
6.1.6. A prova objetiva tem por finalidade selecionar os candidatos que serão considerados
aprovados quando atingirem no mínimo 50% de acertos.
6.1.7. As provas objetivas constarão de 40 questões, divididas em: 10 questões de Língua
Portuguesa, 5 questões de Matemática, 5 questões de Conhecimentos Gerais e Atualidades e
20 questões de Conhecimentos Específicos, para os cargos descritos nos itens 1.1.1 e 1.1.2
deste edital; e divididas em: 10 questões de Matemática, 5 questões de Língua Portuguesa, 5
questões de Conhecimentos Gerais e Atualidades e 20 questões de Conhecimentos Específicos
para o cargo descrito no item 1.1.3 deste edital;
6.1.7.1. As provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem), sendo atribuído 2,5 (dois
e meio) pontos para cada questão.
6.1.8. Na avaliação e correção da prova será utilizado o escore bruto.
6.1.9. O escore bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova.
6.1.10. A listagem classificatória resultará da somatória da pontuação obtida na prova objetiva
(item 6.1) será divulgada e no mural do Paço Municipal, Jornal de circulação local e site da
Prefeitura Municipal de Coroados (www.coroados.sp.gov.br) no dia 13/01/2016.
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7. Dos Recursos
7.1 Dos atos do Processo Seletivo caberão recursos, não tendo estes, efeito suspensivo, no
prazo de 02 (dois) dias à Comissão do Processo Seletivo. Contando a Comissão com prazo de
até 04 (quatro) dias para responder.
7.2 Após a data descrita acima, não mais serão aceitos recursos.
8. Dos Exames Médicos Admissionais
8.1. O candidato aprovado e convocado pelo Departamento de Pessoal do Município de
Coroados será obrigado a comparecer para a realização de exame médico admissional em local
e horário previamente agendado munido de toda a documentação exigida pelo avaliador.
9. Das Vagas
9.1. O levantamento das vagas a serem oferecidas aos classificados será efetuado pela
Secretaria Municipal de Educação.
10. Dos Critérios de Desempate
10.1. Para efeito de desempate da classificação entre os candidatos serão obedecidos os
seguintes critérios:
10.1.1. Maior nota obtida na Prova Objetiva em Conhecimentos Específicos;
10.1.2. Maior nota obtida na Prova Objetiva em Português para os cargos descritos nos itens
1.1.1 e 1.1.2 deste edital; e Maior nota obtida na Prova Objetiva em Matemática para o cargo
descrito no item 1.1.3 deste edital;
10.1.3. Maior idade, nos termos da Lei federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003;
10.1.4. Maior número de dependentes.
11. Das Disposições Finais
11.1. O candidato não poderá levar o caderno de prova e só poderá se retirar da sala de
realização da prova após o transcurso de uma hora.
11.2. O Conteúdo Programático para a prova objetiva constará no ANEXO I deste Edital;
11.3. As atribuições às funções constarão no ANEXO II deste Edital;
11.4. A seleção de que trata este edital terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado
por igual período.
11.5. O Processo Seletivo será conduzido por uma Comissão nomeada mediante Portaria do
Chefe do Poder Executivo, que poderá convocar servidores para a realização dos atos deste
Processo Seletivo.
11.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo.
11.7. Os contratados ficam sujeitos aos ditames legais previstos na Consolidação das Leis
Trabalhistas - C.L.T.
11.8. A contratação será por prazo determinado, podendo ser rescindido antecipadamente,
desde que haja interesse público e/ou cesse a necessidade.
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11.9. O candidato aprovado e convocado terá o prazo de 10 dias para entrar em exercício, a
contar da data convocação.
11.10. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Coroados, 03 de Dezembro de 2.015

HÉLCIO CARRILHO SLAVEZ
Prefeito Municipal
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ANEXO I
Conteúdo Programático da Prova Objetiva
1. Para os cargos de Nível Superior
1.1.

PORTUGUÊS

LÍNGUA E LINGUAGEM: norma culta e variedades linguísticas, semântica e interação,
significação das palavras, textualidade (coesão, coerência e discurso). 2. MORFOSSINTAXE:
sintaxe do período e da oração, estudo das classes gramaticais
(artigo, adjetivo, numeral,
pronome, verbo, advérbio, conjunção, preposição, interjeição. 3. ORTOGRAFIA E
ACENTUAÇÃO. 4. ESTUDO DE TEXTOS: interpretação de textos, tópico frasal e sua relação
com ideias secundárias, conteúdo, ideias e tipos de texto.
1.2.

MATEMÁTICA

Problemas de raciocínio lógico envolvendo situações do cotidiano e conceitos básicos da
Matemática. 2. Análise e interpretação de dados fornecidos por meio de gráficos e tabelas. 3.
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. 4. Porcentagem. 5. Regra de três
simples e composta, exploração de conceitos da Matemática básica a partir de problemas
contextualizados.
1.3.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

Conceitos, fatos básicos relevantes nacionais ou internacionais, incluindo o interesse de áreas
como economia, política, educação, esporte, cultura, arte, saúde, ecologia, entre outras.
1.4.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1.4.1. Professor de Educação Básica – PEB I;
Função social e política da escola. 2. Currículo: elaboração e prática, competências profissionais
para ensinar. 3. As inteligências múltiplas. 4. Desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico
da escola. 5. Planejamento de ensino. 6. Avaliação da aprendizagem. 7. Educação inclusiva. 8.
Diretrizes curriculares nacionais para educação infantil. 9. A escola e a pluralidade cultural. 10.
Lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei 9.394/96). 11. Estatuto da criança e do
adolescente- ECA.
1.4.2. Professor de Educação Básica – PEB II – AEE (Educação Especial)
PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS: BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional
de Educação
Especial na perspectiva da educação inclusiva. Brasília, MEC/SEESP, 2008.
(http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf).
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BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: temas
transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998 (disponível
em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ttransversais.pdf). BRASIL. Ministério da Educação
- MEC - Pacto Nacional da Alfabetização na
Idade Certa; entendendo o pacto; quatro eixos de atuação: formação, materiais didáticos,
avaliação, gestão-mobilização e controle social
(disponível em http://pacto.mec.gov.br/o-pacto). BRASIL. Ministério da Educação - Educação
integral: texto referência para o debate nacional.
–
Brasília,
MEC/SECAD,
2009
(disponível
em
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cadfinal_educ_integral.pdf). SÃO PAULO (Estado).
Secretaria da Educação. Coordenadoria de Gestão da Educação Básica. Anos Iniciais – Ler e
Escrever; EMAI; Documentos Curriculares.
Disponível em: Intranet – Espaço do Servidor – CGEB – Biblioteca – Anos Iniciais. LIVROS E
ARTIGOS: CARVALHO, Rosita Edler. “Educação
Inclusiva: do que estamos falando? ” In: Revista Educação Especial, número 26, 2005 – p. 1-7.
Universidade Federal de Santa Maria. Santa
Maria, Brasil (disponível em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=313127396003). FREIRE,
Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes
necessários à prática educativa. 43. ed., São Paulo: Paz e Terra, 2011. GATTI, Bernadete
Angelina; BARRETO, Elba de Sá; ANDRÉ, Marli
Eliza Dalmazo de Afonso. Políticas docentes no Brasil: um estado da arte. Brasília: UNESCO,
2001. LA TAILLE, Yves. DANTAS, Heloisa e
OLIVEIRA, Marta Kohl de. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. 24.
ed. São Paulo: Summus, 1992. LIBÂNEO, José
Carlos, OLIVEIRA, João Ferreira e TOSCHI, Mirza Seabra. Educação Escolar: políticas,
estrutura e organização. 10ª. Ed., São Paulo: Cortez,
2012. Introdução. RIOS, Terezinha Azerêdo. Ética e competência. 20. ed., São Paulo: Cortez,
2011. BIANCHETTI, Lucídio; FREIRE, Ida Mara.
Um Olhar sobre a Diferença. 9. ed. Campinas: Papirus, 2008. LERNER, Delia. Ler e escrever na
escola: o real, o possível e o necessário. Porto
Alegre: Artmed, 2002. MANTOAN, Maria Tereza Eglér; PRIETO, Rosângela; ARANTES, Valéria
Amorim. Inclusão Escolar: pontos e
contrapontos. 2 ed. São Paulo: SUMMUS, 2006. RODRIGUES, David. Inclusão e educação:
doze olhares sobre a educação inclusiva. São
Paulo: Summus, 2006. STAINBACK, S; STAINBACK,W. Inclusão: um guia para educadores.
Tradução de Magda França Lopes. Porto Alegre:
Artmed, 1999. VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Formação social da mente. São Paulo: Martins
Fontes, 2007. WEISZ, Telma. O diálogo entre o
ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2002.
Função social e política da escola. 2. Currículo: elaboração e prática, competências profissionais
para ensinar. 3. As inteligências múltiplas. 4. Desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico
da escola. 5. Planejamento de ensino. 6. Avaliação da aprendizagem. 7. Educação inclusiva. 8.
Diretrizes curriculares nacionais para educação infantil. 9. A escola e a pluralidade cultural. 10.
Lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei 9.394/96). 11. Estatuto da criança e do
adolescente- ECA.
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2. Para o cargo de Nível Fundamental
2.1.

MERENDEIRA

2.1.1. MATEMÁTICA:
2.1.1.1. Operações com números: naturais, fracionários e decimais (adição, subtração,
multiplicação, divisão potenciação e raiz quadrada). Sistemas de medidas:
tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade. Resolução de
situações-problema.
2.1.2. LÍNGUA PORTUGUESA:
2.1.2.1. Compreensão de texto. Sinônimos e Antônimos. Frases (afirmativa, negativa,
exclamativa e interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de
gênero (masculino e feminino). Concordância verbal e nominal.
Reconhecimento de frases corretas e incorretas.
2.1.3. CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
2.1.3.1. Conceitos, fatos básicos relevantes nacionais ou internacionais, incluindo o
interesse de áreas como economia, política, educação, esporte, cultura, arte,
saúde, ecologia, entre outras.
2.1.4. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS:
2.1.4.1. Manipulação, estocagem, preparo e classificação de alimentos. Limpeza e
organização da cozinha. Princípios fundamentais para o bom atendimento.
Relações humanas no trabalho. Conservação dos instrumentos de trabalho.
Cuidados com a saúde, qualidade de vida, higiene e limpeza. Postura
profissional e apresentação pessoal. Prevenção de acidentes no trabalho.
Equipamentos de segurança. Conservação do mobiliário e material de
trabalho.Destinação do lixo e reciclagem. Cuidados com o meio ambiente.
Saneamento básico.
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ANEXO II - ATRIBUIÇÕES
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Professor de Educação Básica – PEB II – AEE (Educação Especial)
Produção de Materiais
a)

Transcrever, adaptar, confeccionar, ampliar, gravar, entre outros materiais, de acordo com
as necessidades dos alunos.

Acompanhamento do uso dos recursos em sala de aula
a)

Verificar e acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de
acessibilidade, assim como os impactos, efeitos, distorções, pertinência, negligência, limites
e possibilidades do uso na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros
ambientes da escola.

Orientações às famílias e professores quanto ao recurso utilizado pelo aluno
a)

Orientar, ensinar, o uso e aplicação de recursos pedagógicos e de acessibilidade, materiais e
equipamentos utilizados pelo aluno, aos alunos, pais e professores nas turmas do ensino
regular.

Formação
a)
b)

Participar das ATPCs
Participar de cursos e outros eventos ligados a sua área de atuação.

Parcerias
a)
b)

c)
d)

Promover atividades e espaços de participação da família e a interface com serviços setoriais
da saúde, da assistência social, entre outros;
Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a
disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias
que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares;
Buscar apoio e orientação com Orientadores Pedagógicos quando necessário.
Estabelecer, com superiores, demais colegas de trabalho, pais e alunos, relações respeitosas,
amistosas e de confiança.

Demais atribuições
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, em
conformidade com a Secretaria Municipal da Educação;
Zelar pela aprendizagem dos alunos;
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
Acompanhar as tentativas da criança, incentivar a aprendizagem e oferecer elementos para
que elas avancem em suas hipóteses sobre o mundo;
Estimular as crianças em seus projetos, ações e descobertas;
Desenvolver atividades que estimulem a aquisição de hábitos de higiene e saúde;
Proceder a cuidados de higiene das crianças após a alimentação e atividades;
Executar, acompanhar e orientar a lavagem das mãos e ou rosto das crianças;
Orientar e acompanhar a escovação de dentes das crianças;
Desenvolver, estimular e orientar o desenvolvimento de atividades ao ar livre, atividades
externas ou passeios;
Desenvolver atividades que estimulem a aquisição de hábitos alimentares adequados pelas
crianças;
Organizar, auxiliar e orientar a alimentação das crianças;
Incentivar a criança a alimentar-se sozinha, estimulando sua autonomia;
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o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

v)

Organizar, orientar e zelar pelo uso adequado do espaço, dos materiais, brinquedos e livros;
Organizar, com as crianças, a sala e os materiais necessários para o desenvolvimento das
atividades;
Manter rigorosa higiene pessoal e vestimenta adequada a sua função;
Comunicar à direção da escola, as irregularidades no trabalho e anormalidades das crianças
que estiverem sob seus cuidados;
Cumprir as determinações superiores, representando, imediatamente e por escrito, quando
forem manifestamente ilegais;
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e
estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos, público-alvo da educação
especial;
Elaborar e executar o plano de atendimento educacional especializado, avaliando a
funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;

Atendimento ao aluno
a)
b)

Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncional;
Ensinar e usar recursos de tecnologia assistida, tais como: as tecnologias da informação e
comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a informática acessível, o soroban,
os recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os códigos e linguagens, as
atividades funcionais dos alunos, promovendo autonomia, atividade e participação.

Merendeira
a) Descrição Sumária: Preparar e distribuir refeições, selecionando os ingredientes necessários,
observando a higiene e a conservação dos mesmos para atender aos cardápios estabelecidos.
b) Descrição Detalhada:
• Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio,
quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, temperando e cozinhando
os alimentos, para obter o sabor adequado a cada prato e para atender ao programa
alimentar da unidade;
• Receber ou recolher louças, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições,
providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de uso;
• Distribuir as refeições preparadas, colocando-se em recipientes apropriados, a fim de servir aos
alunos;
• Receber e armazenar os produtos, observando a data de validade e a qualidade dos gêneros
alimentícios, bem como a adequação do local reservado à estocagem, visando a perfeita
qualidade da merenda;
• Solicitar a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de
estoques e prevendo futuras necessidades para suprir a demanda;
• Zelar pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para assegurar a conservação e o bom
aspecto das mesmas;
• Fornecer dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboração
de relatórios;
• Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas.
c) Área de Atuação: O ocupante do cargo poderá executar suas funções na área da Educação.
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