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ERRATA Nº 08/2022 
 

ALTERAÇÃO EDITAL N.º 013, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

 

O Secretário de Educação, no uso de suas atribuições legais, comunica ERRATA N.º 

008/2022 ao EDITAL SEMED N.º 013/2022, para dispor sobre escolaridade exigida 

referente o cargo de Cuidador de Alunos Especiais. 

ONDE SE LÊ: 

 

ANEXO II – DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 
 

AO EDITAL N.º 013, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

 

Cuidador de Alunos Especiais: 

                  Entender sobre cuidados básicos de atividades de vida diária e prática do 

cotidiano dos alunos (dar lanche aos que apresentam dificuldades motoras dos membros 

superiores, realizar a higiene bucal após a alimentação e nos casos de sialorréia, e a 

higiene corporal/íntima e trocas de fraldas e de vestuário); saber abordar o aluno para os 

cuidados pessoais, bem como o auxiliá-lo para o uso do banheiro; conhecer sobre 

adequação postural para a pessoa com pouca ou nenhuma mobilidade e movimento 

corporal nos cuidados necessários; Deslocar com segurança e adequadamente o aluno, 

a respeito dos cuidados de que ele necessita, de acordo com as funções estabelecidas para 

o cuidador; Compreender indicações básicas contidas no histórico escolar do aluno com 

referência às necessidades educacionais especiais; Ter conhecimento de quando uma 

situação requer outros cuidados fora aquele de seu alcance e do âmbito da escola. 

Executar outras atribuições afins. 

               Além das atribuições constantes na Lei de criação do cargo de Cuidador de Aluno 

Especial o candidato contratado deverá se submeter às diretrizes oficiais estabelecidas 

pela Secretaria Municipal de Educação para o exercício do cargo, tais como: acompanhar 

e auxiliar o aluno em todas as atividades pedagógicas como aulas de educação física, sala 

de leitura, laboratório de informática, entre outras estabelecidas em normas específicas; 

auxiliar o professor regente, supervisionando a turma nos momentos em que o mesmo estiver 

atendendo individualmente ao aluno com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades, e etc., entre outras definidas em regulamento. 

 

Remuneração: R$ 1.215,00 

Carga Horário: 40h 
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LEIA-SE:  

 

ANEXO II – DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES E ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 
 

AO EDITAL N.º 013, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

Cuidador de Alunos Especiais: 

                  Entender sobre cuidados básicos de atividades de vida diária e prática do 

cotidiano dos alunos (dar lanche aos que apresentam dificuldades motoras dos membros 

superiores, realizar a higiene bucal após a alimentação e nos casos de sialorréia, e a 

higiene corporal/íntima e trocas de fraldas e de vestuário); saber abordar o aluno para os 

cuidados pessoais, bem como o auxiliá-lo para o uso do banheiro; conhecer sobre 

adequação postural para a pessoa com pouca ou nenhuma mobilidade e movimento 

corporal nos cuidados necessários; Deslocar com segurança e adequadamente o aluno, 

a respeito dos cuidados de que ele necessita, de acordo com as funções estabelecidas para 

o cuidador; Compreender indicações básicas contidas no histórico escolar do aluno com 

referência às necessidades educacionais especiais; Ter conhecimento de quando uma 

situação requer outros cuidados fora aquele de seu alcance e do âmbito da escola. 

Executar outras atribuições afins. 

               Além das atribuições constantes na Lei de criação do cargo de Cuidador de Aluno 

Especial o candidato contratado deverá se submeter às diretrizes oficiais estabelecidas 

pela Secretaria Municipal de Educação para o exercício do cargo, tais como: acompanhar 

e auxiliar o aluno em todas as atividades pedagógicas como aulas de educação física, sala 

de leitura, laboratório de informática, entre outras estabelecidas em normas específicas; 

auxiliar o professor regente, supervisionando a turma nos momentos em que o mesmo estiver 

atendendo individualmente ao aluno com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades, e etc., entre outras definidas em regulamento. 

 

Remuneração: R$ 1.215,00 

Carga Horário: 40h 

Escolaridade exigida: Ensino Médio Completo 

 

          

 

 

 

                                                       Elias Valadão da Mota  

Secretário Municipal de Educação 
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