
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - GEE/SEME
Edital 02/2019

Formação Continuada para professores das Salas de Recursos Multifuncionais – SRM, e
professores de atendimento domiciliar

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 Formação  Continuada  para os professores das  SRM  e  professores  domiciliares  -
Atendimento Educacional Especializado.

1 FINALIDADE DO CURSO
Consolidar ações de governo na execução da política pública do quadro de pessoal da rede
municipal de ensino, promovendo formação continuada por meio da oferta  de curso para os
professores das SRM e professores domiciliares -  Atendimento Educacional Especializado.

2 OBJETIVOS DO CURSO
2.1 Promover  ao docente  de  SRM  e  de  atendimento  domiciliar  acesso  a  metodologias  e
práticas didáticas  que agreguem mais suportes  para a o processo de ensino e aprendizagem
de seus respectivos alunos;
2.2 Explorar e aplicar com propriedade recursos e metodologias próprios para ambientes com
recursos multifuncionais, incluindo o atendimento domiciliar;
2.3 Potencializar a relação de trabalho existente entre o professor da SRM e o professor da
sala regular de ensino.

3 DESCRIÇÃO DO CURSO
3.1 O  curso  será desenvolvido pela  Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiro de
Itapemirim, com Carga Horária Total de 120 (cento e vinte) horas, ministradas na modalidade
semipresencial;
3.2 A metodologia do curso envolverá aulas expositivas e  dialogadas, debates, atividades
práticas, oficinas, confecções de jogos e manuseio dos recursos tecnológicos existentes nas
Salas de Recursos Multifuncionais;
3.3 O conteúdo do curso está descrito no anexo I.
3.4 O curso da Formação Continuada de professores de SRM e de atendimento domiciliar
acontecerá na EMEB “Galdino Theodoro da Silva”.

4 PÚBLICO-ALVO
4.1 O  Curso de Formação  Continuada será  para  professores  das  SRM e  de atendimento
domiciliar das escolas da rede municipal de ensino.

5 VAGAS
5.1 Serão ofertadas  42(quarenta e duas) vagas no total, para professores que atuam nas SRM
das unidades de ensino da Rede Municipal   e  para professores que realizam atendimento
domiciliar.

6 PRÉ-REQUISITOS
6.1 Atuar, no ano vigente, como professor de SRM da Rede Municipal de Ensino do Município
de Cachoeiro de Itapemirim;

6.2 Atuar,  no  ano  vigente,  como  professor  que  realiza  atendimento  domiciliar  na  Rede
Municipal de Ensino de Cachoeiro de Itapemirim.
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7 DA INSCRIÇÃO
7.1 É obrigatória a inscrição para professores que atuam nas SRM e no atendimento domiciliar
da Rede Municipal de Ensino de Cachoeiro de Itapemirim.
7.2  Será  formalizada  a  inscrição  por  meio  de  preenchimento  de  formulário  próprio
encaminhado às unidades municipais de ensino.
7.3 A ficha de inscrição deverá ser preenchida pelo(a) candidato(a) e enviada à Secretaria
Municipal de Educação – SEME / GEE – Gerência de Educação Especial, na pessoa do Gestor
Escolar, no período de 26 a 27 de agosto de 2019.
7.4 São documentos necessários à inscrição:
 I - Documento de identidade com foto (xerox legível);
 II – CPF (xerox legível);
 III - Ficha de inscrição preenchida e assinada pelo(a) candidato(a).

8 DA CLASSIFICAÇÃO   
8.1 Ter realizado inscrição,  conforme o previsto em 5.1; 7.3 e 7.4.

9 DA FREQUÊNCIA, DO APROVEITAMENTO E DA CERTIFICAÇÃO
9.1 Será exigida a frequência de 100%,  com aproveitamento do curso para efeito de
certificação;
9.2 Os certificados serão emitidos pela SEME/GEE, após comprovação da exigência contida
no item 9.1;
9.3 O aproveitamento do cursista, em relação às atividades propostas durante o curso, deverá
ser igual ou superior a 95%, aferido por meio de atividades práticas e escritas, individuais ou
em grupo, que comprovem o conhecimento dos conteúdos ministrados;
9.4 O certificado será emitido após a finalização total do curso.

10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
10.1 O curso será desenvolvido no 2°semestre de  2019, com início previsto para a segunda
quinzena de agosto, conforme especificação contida no Anexo I deste edital.

11 DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 O Curso de Formação Continuada para professores de SRM e de atendimento domiciliar,
previsto neste Edital, não garante a atuação e/ou a permanência do professor na SRM ou no
atendimento domiciliar;
11.2 A constatação de quaisquer irregularidades na documentação apresentada pelo(a)
candidato(a) implicará cancelamento da sua inscrição;
11.3 Não será emitido certificado de participação no curso para os candidatos que não
cumprirem todos os termos deste edital;
11.4 Não serão consideradas alegações de desconhecimento das instruções contidas neste
edital e em seus anexos.

Cristina Lens Bastos de Vargas 
Secretária Municipal de Educação 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, terça-feira, 21 de agosto de 2019.
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ANEXO I

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL
 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

RECURSOS PEDAGÓGICOS DE ACESSIBILIDADE À APRENDIZAGEM PARA ALUNOS
ESPECIAIS – ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA E ALFABETIZAÇÃO

Período: setembro a novembro de 2019

 CONTEÚDO
 DATA E 
HORÁRIO

DIA DA 
SEMANA

LOCAL
CARGA 
HORÁRIA

 Documentos necessários 
para o bom 
funcionamento das Salas 
de Recursos 
Multifuncionais e o 
Atendimento domiciliar;

 Ética no ambiente de 
trabalho;

 Roda de conversa;
 Atividades 

semipresenciais;
 Portfólio.

04/09/2019
 07 às 12 h

quarta-
feira

EMEB “Galdino 
Theodoro da 
Silva”

05 horas  

05 horas

30 horas

 Palestra: Práticas 
pedagógicas Inclusivas 
com Murilo Conceição 
Cunha;

 Oficinas: Adriana 
Silvestre, Elaine Rangel e
Simone;

 Confecção de jogos 
pedagógicos de 
alfabetização e atividades
da vida diária;

 Orientações dos resumo 
expandidos em grupo ou 
individual;

 Estudo de caso.

 17/09/2019

  13 às 18 h
terça-feira

EMEB “Galdino 
Theodoro da 
Silva”

05 horas

20 horas

10 horas

 Oficina jogos 
pedagógicos de leitura e 
atividades para trabalhar 
com crianças DV e DA;

 Confecção de materiais;
 Caixa lúdica.

22/10/2019
07 às 12h

terça-feira
EMEB “Galdino 
Theodoro da 
Silva”

05 horas 

10 horas 
10 horas
10 horas

 Recursos tecnológicos;
 Apresentação do 

Portfólio.
11/11/2019
13 às 18h

segunda-
feira

EMEB “Galdino 
Theodoro da 
Silva”

05 horas

05 horas

Carga Horária Total - 120 horas
‘
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – GEE/SEME

Formação Continuada para professores das Salas de Recursos Multifuncionais – SRM e
professores de atendimento domiciliar

Edital 02/2019

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:
(  ) graduação
(  ) pós-graduação

3 Local de atuação:

3.1 Escola em que atua:_________________________________________________________

Carga horária:_____ Cargo:_________________

Situação Funcional: (  ) Estatutário(a) (  ) 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.

Cristina Lens Bastos de Vargas 
Secretária Municipal de Educação 

Cachoeiro de Itapemirim (ES), quinta-feira, 21 de agosto de 2019.
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