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INFORMATIVO Nº 40/15 
 

Amparo, 06 de novembro de 2015. 
 

Assunto: inscrição de professores para atuarem nas Salas de Recursos Multifuncionais - Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) na Rede Municipal de Ensino de Amparo durante o ano letivo de 2015. 

 
De acordo com a Resolução Nº 21/15, a Secretaria Municipal de Educação procederá a atribuição 

de aulas para o Atendimento Educacional Especializado para o ano letivo de 2016 da seguinte forma: 
 

1. Os professores interessados em atuar no AEE deverão efetuar sua inscrição enviando o currículo 
comprovado com as formações na área. 

2. A equipe pedagógica da SME analisará os currículos e fará a classificação dos professores. 
 

Os critérios para inscrição no processo de seleção para atuar como professor do Atendimento 
Educacional Especializado são: 

I – Condições obrigatórias: 
a) ser professor efetivo da rede municipal de ensino de Amparo; 
b) ter formação superior em Pedagogia. 
 
II – Critérios para seleção: 
a) possuir habilitação em Educação Especial;  
b) ter participado de curso em Atendimento Educacional Especializado; 
c) ter cursado, ou estar cursando, pós-graduação/ extensão/ especialização em Educação Inclusiva 

ou Psicopedagogia; 
d) ter experiência no Atendimento Educacional Especializado.  
 

Para 2016, as salas de AEE serão organizadas da seguinte forma: 

Escola Jornada de Trabalho 
EMEF Raul de Oliveira Fagundes 38 horas 
EMEI “Sossego da Mamãe” 38 horas 
CIME “Peter Pan” 38 horas 
EMEF “Profª Gislene Ap. Costa Corrêa” 38 horas 

 
A turma escolhida será aquela em que o docente atuará durante o ano letivo de 2016. Caso haja 

redução no número de alunos ou cessão do atendimento, o professor retornará à sala de origem e/ou 
ficará à disposição da SME para atuar em outra sala e/ou outra unidade escolar. Caso haja redução ou 
aumento da jornada de trabalho, haverá adequação do salário à nova jornada. 

Os atendimentos estão organizados com o aluno na Sala de Recursos Multifuncionais e para o 
aluno, em que os professores de AEE identificam estratégias, procedimentos e recursos 
especializados a serem utilizados pelos alunos público-alvo do atendimento no ensino comum. 
Para atender esta organização de trabalho é necessário ter disponibilidade para atuar no período da 
manhã e da tarde.  

As inscrições deverão ser encaminhadas até o dia 14/12/15, aos cuidados do GT Ficha-Currículo, 
na SME.  

O processo de permuta para atuar em turmas de AEE será realizado aos professores selecionados 
no dia 22/12/2015, às 8h, na EMEF Raul de Oliveira Fagundes. 

 
 

Magda Teresa Bellix 
Secretária Municipal de Educação 
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Unidade Escolar:________________________________________________ 
 

 
Inscrição para professor de AEE – 2016 

 

Nome do professor interessado Assinatura 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

A direção da escola deverá entregar esta ficha até o dia14/12/15 aos cuidados do GT Ficha-Currículo, na 

SME, mesmo que não haja professores interessados na escola.       

 

Amparo, ____ de dezembro de 2015. 

 
_____________________________ 

Assinatura e carimbo da direção 
 

 


