SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

ANEXO I
QUADRO DE VAGAS, REQUISITOS, REMUNERAÇÃO
MENSAL, JORNADA DE TRABALHO E ATRIBUIÇÕES.
01 – VAGAS POR PROFISSÃO, COM RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
1.1 – Ensino Médio

QUANTITATIVO DE VAGAS
FUNÇÃO
REGULARES

RESERVADAS

TOTAL

(PCD)
Auxiliar de Apoio Pedagógico para
Estudantes com Deficiência e

55

03

58

Transtorno do Espectro do Autismo
REQUISITO: Certificado de conclusão do Ensino Médio emitido por instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação
REMUNERAÇÃO MENSAL: Salário Mínimo Nacional Vigente.
JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 40 (quarenta) horas semanais.
ATRIBUIÇÕES:
·Cuidar quanto ao posicionamento adequado às condições do/a aluno/a com deficiência
nas carteiras escolares e auxiliá-lo/a nas atividades desenvolvidas na escola, bem como
nas extracurriculares, conferindo-lhe apoio à realização das tarefas que couberem ao
discente com deficiência;
·Permanecer durante o período de aula do/a aluno/a com deficiência dentro da sala,
realizando suas funções e auxiliando o/a aluno/a com deficiência durante o
desenvolvimento das atividades escolares;
·Auxiliar e acompanhar o/a aluno/a com deficiência com Transtorno do Espectro com
Autismo para que este/a se organize e participe efetivamente das atividades
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desenvolvidas pela escola, possibilitando sua plena integração ao respectivo grupoclasse;
·Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico das escolas, assegurando
ações voltadas para o respeito e valorização da diferença enquanto condição humana;
·Participar das reuniões de planejamento do processo de ensino-aprendizagem, em
conjunto com os professores e supervisores escolares;
·Contribuir para a construção de alternativas pedagógicas que visem ao atendimento das
especificidades educativas;
·Elaborar, adaptar e confeccionar materiais pedagógicos de acordo com o plano de aula
da sala, assim como as especificidades;
. Definir junto ao professor regente e supervisão escolar procedimentos de avaliação que
acompanhem a construção das habilidades e competências;
·Participar dos encontros de formação continuada ofertados pela Secretaria de
Educação, bem como os promovidos pela Unidade de Ensino;
·Socializar com o professor regente e o supervisor escolar os conhecimentos abordados
nas formações continuadas ofertadas pela Secretaria Executiva de Educação;
. Contribuir para a elaboração dos pareceres avaliativos realizado pelo professor regente
da sala de aula, considerando os saberes construídos no período;
·Participar junto com o professor regente das reuniões de pais, plantões pedagógicos,
conselhos de classe;
·Participar e estimular a participação dos estudantes nas atividades extracurriculares;
·Utilizar os dias de ausência do professor regente de sala de aula em que a equipe de
apoio ao AEE está lotada, para confeccionar materiais específicos e ou adaptados de
acordo com a necessidade específica do estudante em questão.
·Não assumir, em hipóteses alguma, regência de sala de aula em caso de ausência do
professor regente.
·Utilizar os dias de ausência dos estudantes com deficiência e Transtorno Global do
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Desenvolvimento, para dar suporte aos demais estudantes da sala de aula em que o
referido profissional está inserido.
·Preencher relatórios diários sobre os estudantes com deficiência e Transtorno do
Espectro do Autismo e arquivar no portfólio.
·Auxiliar nas atividades de higiene troca de vestuário e/ou fraldas/absorventes, higiene
bucal durante o período em que o/a aluno/a com deficiência permanecer na escola,
inclusive nas atividades extracurriculares em dias de reposição de aulas;
·Acompanhar o/a aluno/a com deficiência no horário do intervalo, até o local apropriado
para mastigação e/ou deglutição, realizando a higiene necessária e encaminhando-o/a, a
seguir, à sala de aula;
·Dar assistência nas questões de mobilidade ao/a aluno/a com incapacidade de
ambulatória total ou parcial nos diferentes espaços educativos, inclusive no tocante à
transferência da cadeira de rodas para outros mobiliários e/ou espaços e vice-versa;
·Comunicar à direção da Unidade Educacional, em tempo hábil, a necessidade de
aquisição de materiais para higiene do/a aluno/a com deficiência, de modo a evitar- lhe
qualquer constrangimento decorrente da falta de material de higiene.
·Auxiliar nas atividades correlatas ao bem-estar do aluno com deficiência, levando ao
conhecimento da direção da Unidade Escolar quaisquer fatos ou fatores externos
ou internos à Unidade Escolar que possam interferir no aprendizado, saúde ou
convivência saudável dos referidos.
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