EDITAL Nº003/2019
CURSO DE FORMAÇÃO DE CUIDADOR
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, torna público o processo de seleção para o CURSO de
Cuidador para servidores que atuam como Auxiliar de Apoio da Educação.
1 FINALIDADE DO CURSO
1.1 Consolidar ações de governo na execução da política pública de formação do quadro de pessoal da rede
municipal de ensino, para valorização de seus integrantes na oferta dos serviços educacionais.
2 OBJETIVOS DO CURSO
2.1 Promover formação de servidores municipais que exercem atribuições de Cuidador, designados para atuar no
atendimento a alunos com deficiência, público-alvo da Educação Especial.
3-DESCRIÇÃO DO CURSO
3.1. A capacitação será desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim com
carga horária total é de 60 horas, sendo ministradas 35 horas na modalidade presencial e 25 horas não presencial;
3.2. A metodologia do curso envolverá exposição de temas, estudo de caso e devolutivas.
3.3. O conteúdo do curso consta do Anexo I.
4- PÚBLICO
4.1. O Curso será destinado, prioritariamente, a servidores da Rede Municipal de Ensino de Cachoeiro de
Itapemirim que atuam como Cuidador no atendimento de alunos da Educação Especial Inclusiva.
5 -VAGAS
5.1 Serão ofertadas 200 vagas para servidores que atuam na Rede Municipal de Ensino de Cachoeiro de
Itapemirim, como Cuidadores da Educação Especial Inclusiva.
6 -PRÉ-REQUISITOS
6.1. Atuar na Rede Municipal de Ensino de Cachoeiro de Itapemirim como Cuidador;
6.2. Ter ensino médio completo;
7 -DA INSCRIÇÃO
7.1. É obrigatória a inscrição para os servidores que atuam como Cuidador na Rede Municipal de Ensino de
Cachoeiro de Itapemirim.
7.2. Será formalizada a inscrição por meio de preenchimento de formulário próprio encaminhado às unidades de
ensino.
7.3. A ficha de inscrição deverá ser preenchida pelo candidato e enviada a Secretaria Municipal de Educação –
SEME /GEE – Gerência de Educação Especial na pessoa do Gestor Escolar, no período de 25 a 28 de março de
2019
7.4. São documentos necessários à inscrição:
I – Documento de identidade com foto;
II- CPF
III – Ficha de inscrição preenchida e assinada pelo candidato.

8 DA CLASSIFICAÇÃO
8.1. Ter realizado inscrição até o limite de vagas e data prevista nos itens 5.1 e 7.3.
9 DA FREQUÊNCIA, DO APROVEITAMENTO E DA CERTIFICAÇÃO
9.1. Para efeito de certificação, será exigido 100% de frequência, com aproveitamento;
9.2. O aproveitamento do cursista, em relação às atividades propostas durante o curso, deverá ser igual ou
superior a 80%, aferido por meio de atividades práticas e escritas, individuais ou em grupo, que comprovem o
conhecimento dos conteúdos ministrados.
9.3 Os certificados serão emitidos pela SEME/GEE, após comprovação das exigências contidas nos itens 9.1 e
9.2.
10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
10.1 O curso será desenvolvido no período de abril a outubro de 2019 de acordo com o cronograma em anexo. Ele
acontecerá as quartas-feiras, das 13 às 17h, na EMEB “Zilma Coelho Pinto”.
11 DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. O Curso de Cuidador previsto neste Edital, não garante a atuação e/ou a permanência do profissional na rede
municipal de ensino;
11.2. A constatação de quaisquer irregularidades na documentação apresentada pelo candidato implicará o
cancelamento da sua inscrição;
11.3 É terminantemente proibido o uso do aparelho celular durante as aulas;
11.4. Não será emitido certificado de participação no curso para os candidatos que não cumprirem todos os termos
deste edital;
11.5. Não serão consideradas alegações de desconhecimento das instruções contidas neste edital e em seus
anexos;
11.6. O candidato que, sem justificativa válida e comprovada, desistir do curso, durante sua execução, ficará
impedido de realizar quaisquer cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação, pelo prazo de 2 anos.

Cachoeiro de Itapemirim / ES, 15 de março de 2019

Cristina Lens Bastos de Vargas
Secretária Municipal de Educação

ANEXO I
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOGERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - GEE/SEME
ANO 2019
FICHA DE INSCRIÇÃO
1 -Dados Pessoais
Nome:__________________________________________________
Nascimento:___/___/___ Naturalidade:________________________
Identidade:_________________ Órgão Emissor:__________ Data: ___/___/___
CPF:______________________ Nacionalidade_______________________
Endereço Residencial
Rua/Av.: _____________________________________________ n°____
Bairro: ___________________________ CEP:_________________-______
Cidade/UF:_______________________________ _____________
Telefone: ( )____________________ E-mail:____________________________
2 Escolaridade
( ) ensino fundamental
( ) ensino médio
( ) graduação
( ) pós-graduação
3 Local de atuação:
3.1 Escola em que atua:__________________________________
Carga horária:_____ Cargo:_________________
Situação Funcional: ( ) Estatutária ( ) DT ( )outro
3.2

Descrição

sumária

das

deficiências

apresentadas

pelos

alunos

da

EMEB

em

que

atua:_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Assinatura do cursista
Cachoeiro de Itapemirim,….. de ……………….de 2019

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CURSO DE CUIDADORES ESPECIAIS NO AMBIENTE ESCOLAR
O curso acontecerá no Auditório da EMEB “Zilma Coelho Pinto”, no horário de 13 às 17h, as quartas-feiras,
Obs: *Início a partir das 13 h com tolerância de até 15 min para assinar a frequência do dia
**Cronograma passível de alterações.
CONTEÚDO

DATA

CARGA
HORÁRIA

Afetividade

10/04

5 horas

Caminhos
percorridos
pela
Educação
Inclusiva.
Educação Inclusiva no Município de Cachoeiro
de Itapemirim.

08/05

5 horas

O cuidado com o cuidador.
O limite das relações: família/escola/cuidador

12/06

5 horas

Função do Cuidador
Atividades de vida diária;
Dificuldades na alimentação- Disfagias da
criança com deficiência

10/07

5 horas

Conhecendo as deficiências:
 Autismo
 Síndrome de Down
 Deficiência Intelectual

07/08

5 horas

Conhecendo as deficiências:
 Deficiência Visual
 Deficiência Auditiva
 Baixa Visão
 Relato de experiências
Professora Elisângela

04/09

5 horas

09/10

5 horas

---------------------

25 horas

com

Deficiência Física e mobilidade;
Desenvolvimento motor da criança
deficiência
Atividades não presenciais

a

com

