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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPONGAS 
SELEÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE AULAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

EDITAL N° 055/17, DE  11 DE OUTUBRO DE 2017 

 

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições, TORNA PÚBLICO o presente edital que estabelece a seleção de Professores do Quadro 
Próprio do Magistério Municipal – QPMM, para suprir demanda de Professor na Educação Especial, 20 
(vinte) horas, sendo no turno matutino ou no turno vespertino, nas Salas de Recursos Multifuncionais – 
SRM,  para Professor de Apoio Educacional Especializado aos estudantes com Transtorno do Espectro 
Autista, Professor de Apoio Educacional Especializado aos estudantes surdos, e Professor de Classe 
Especial, sendo responsáveis pelo atendimento a estudantes da educação especial. 

 
1. Das Disposições Preliminares  
 
1.1 A seleção de que trata o presente Edital tem por objetivo selecionar professores para 

atuar na Educação Especial, para o ano letivo de 2018.  
1.2 Antes de se inscrever, o candidato deve observar os critérios do presente Edital quanto às 

atribuições da função (Anexo II e III) e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.  
1.2.1 Ao realizar a inscrição, o candidato deve estar ciente de que concorda com todos os 

termos deste Edital.  
1.2.2 A participação dos candidatos no presente Edital não implica na obrigatoriedade de sua 

convocação, ficando reservado à Secretaria Municipal de Educação o direito de proceder às 
convocações em número que atenda ao interesse e às necessidades da Educação Especial, obedecendo 
rigorosamente à ordem de Classificação Final, dentro do prazo de validade da seleção regido por este 
Edital.  

1.3 A seleção de professores da Educação Especial será coordenada e executada por 
Comissão Especial designada por ato administrativo.  

1.4 A seleção será realizada em etapa única, de caráter eliminatório e classificatório.   
 
2. Da Comissão  
 
2.1 A seleção será coordenada e executada por uma Comissão Especial, composta por 

servidores da Secretaria Municipal de Educação e cujas atribuições específicas são estabelecidas por 
este Edital. 

2.2 A Comissão Especial será composta, no mínimo, por 01 (um) representante da Equipe da 
Educação Especial, 01 (um) representante da Equipe Pedagógica e 01 (um) representante determinado 
pelo Secretário Municipal de Educação. 

2.3 São atribuições da Comissão Especial: 
I. Responsabilizar-se pela divulgação do Edital de Seleção no município. 
II. Receber e efetivar as inscrições dos candidatos, que analisará os documentos 

apresentados pelos candidatos, considerando-se os requisitos mínimos exigidos neste Edital, emitindo 
assim parecer favorável ou desfavorável quanto à homologação das inscrições. 

III. Analisar e atribuir pontuação aos documentos que acompanham a ficha de inscrição 
(Anexo IV). 

IV. Divulgar no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Arapongas o resultado preliminar. 
V. Responder os recursos interpostos nos prazos estabelecidos. 
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VI. Divulgar, após finalizar os prazos dos recursos, o Resultado e a classificação final do 
Processo de Seleção no Diário Oficial da Prefeitura de Arapongas. 

2.4 A designação da Comissão ocorrerá por ato próprio do Secretário Municipal de Educação. 
2.5 Todos os membros da comissão deverão ser estatutários e possuir curso de nível 

superior. 
 
3. Das Vagas 
 
3.1 A seleção de Professores que atuarão 20 (horas) horas na Educação Especial será para as 

instituições de ensino conforme vagas reais. 
3.2 As vagas remanescentes para a Educação Especial serão distribuídas de acordo com os 

critérios estabelecidos pela Resolução vigente, que regulamenta a distribuição de aulas e funções nas 
Escolas Municipais de Arapongas. 

 
4. Requisitos  
 
4.1 Serão admitidas as inscrições de Professores QPMM com as seguintes especificidades:  
I. ser detentor de no mínimo 01 (um) cargo de 20 (vinte) horas, com lotação no município de 

Arapongas;  
II. ter Licenciatura em qualquer área da Educação Básica e Curso de Formação de Professores 

para Educação Especial, na modalidade de Estudos Adicionais;  
III. ter Licenciatura em qualquer área da Educação Básica e Curso de Formação de Professores 

para Educação Especial na modalidade Normal, em Nível Médio;  
IV. ter Licenciatura em qualquer área da Educação Básica com habilitação em Educação 

Especial;  
V. ter Licenciatura em Língua Portuguesa, Letras Libras ou qualquer área da Educação Básica 

e Curso de pós-graduação em Educação Especial; 
VI. ter Licenciatura em qualquer área da Educação Básica e Curso de pós-graduação em 

Educação Especial;  
4.2 Somente serão convocados os professores classificados por este Edital, dentro do número 

de vagas, conforme a necessidade real. 
 
5. Das Inscrições  
 
5.1 A inscrição deverá ser efetuada pelo candidato ou mediante seu Procurador, por 

instrumento particular e em ambos os casos, acompanhado dos documentos elencados abaixo:  
I. Ficha de inscrição (Anexo I), na qual declare preencher os requisitos exigidos pelo presente 

Edital.  
II. Declaração emitida pelo Departamento de Recursos Humanos, comprovando efetivo 

exercício. 
5.2 Para participação no processo seletivo o candidato deverá, obrigatoriamente, portar no 

ato da inscrição: 
5.2.1 Documentos originais que comprovem os requisitos exigidos no item 4, acompanhados 

das respectivas cópias simples dos mesmos, as quais serão devidamente reconhecidas como 
verdadeiras pela Comissão Especial.  

5.2.2 Cópia do Registro de Identidade e do CPF, acompanhados dos originais. 
5.2.3 Após a verificação dos documentos pela Comissão Especial e constatada a falta ou 

irregularidade em qualquer documento exigido para participação no presente processo seletivo, fica 
implicado a desclassificação imediata do candidato. 
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5.2.4 Em hipótese alguma será admitida juntada de documentos ou aditamentos posteriores. 
5.3 As inscrições deverão ser realizadas no período de 06 a 10 de novembro de 2017, das 9h 

às 11h e das 13h00 às 17h00, exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação, sita na Rua 
Marabu, 748. 

5.3.1 Homologação das inscrições em 17/11/2017, no Diário Oficial do Munícipio – Endereço 
http:// www.arapongas.pr.gov.br/diario 

5.4 No ato da inscrição, o candidato deverá optar por apenas uma das ofertas elencadas 
abaixo:  

I. Sala Recursos Multifuncionais Anos Iniciais (DI, DFN, TGD e TFE). 
II. Professor de Apoio Educacional Especializado aos estudantes com Transtorno do Espectro 

Autista. 
III. Professor de Apoio Educacional Especializado aos estudantes surdos. 
IV. Professor de Classe Especial. 
5.5 Inscrições por correio, telefone, fax ou via Internet não serão aceitas em nenhuma 

hipótese.  
5.6 Todas as informações prestadas pelo candidato, ao inscrever-se na seleção, serão de sua 

inteira responsabilidade. 
5.7 No ato da inscrição o candidato deverá assinar um documento de concordância com as 

normas estabelecidas. 
5.8 O candidato inscrito por Procurador assume total responsabilidade pelas informações 

prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros que seu representante venha a cometer 
ao preencher o Requerimento de Inscrição. 

 
6. Da Análise e Classificação  
 
6.1 O processo de seleção será conduzido pela Comissão Especial, sendo realizado em uma 

única etapa que é a avaliação de títulos e experiência profissional. 
6.1.1 Os candidatos serão convocados por meio de edital para a realização da prova de 

títulos, conforme cronograma constante no item 5 deste edital. 
6.2 Da avaliação de títulos experiência profissional. 
6.2.1 À avaliação de títulos experiência profissional será atribuída uma nota de 0,0 (zero) a 

10,0 (dez) com peso um. 
6.2.2 A avaliação de títulos experiência profissional será realizada por meio de análise dos 

documentos comprobatórios apresentados no prazo estabelecido neste Edital. 
6.2.3 Serão considerados diplomas de cursos de graduação e pós-graduação, em nível de 

especialização, mestrado e doutorado, na área da Educação, expedidos por instituições credenciadas 
pelo Ministério da Educação, cujos cursos tenham sido reconhecidos.  

6.2.4 A nota da avaliação de títulos e experiência profissional terá caráter classificatório. 
6.2.5 A nota final de cada candidato deste resultará na somatória das notas obtidas por cada 

candidato na avaliação de títulos e experiência profissional. 
6.3. A análise da documentação apresentada e a pontuação serão realizadas pela Comissão 

Especial, conforme (Anexo IV).  
I. Cursos de pós-graduação em Educação Especial. 
II. Curso de Aperfeiçoamento na área de Educação Especial. 
III. Experiência na área de Educação Especial. 
IV. Experiência na área de Educação. 
6.4 A fração igual ou superior a 6 (seis) meses será convertida em ano completo.  
6.5 Em caso de empate na classificação, os critérios para desempate são os seguintes: 
I. o candidato idoso na forma da Lei 10.741/2003, de idade mais elevada;  



 

ARAPONGA
S  

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

 

II. maior tempo de experiência na área de Educação Especial, nos termos do art. 58 da Lei nº 
9394/96 (LDB);  

6.6 A lista de classificação final dos candidatos, depois de transitados todos os recursos, será 
publicada em Edital próprio por ordem de classificação.  

6.7 O Edital de Resultado Final será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de 
Arapongas. 

 
7. Dos Recursos  
 
7.1 O candidato que desejar interpor recurso poderá fazê-lo em até 48 (quarenta e oito) 

horas, apenas no local em que realizou sua inscrição, após a publicação e divulgação do Resultado 
Preliminar no site da Prefeitura Municipal de Arapongas. 

7.2 Serão analisados e respondidos somente os recursos protocolados na Secretaria 
Municipal de Educação, dentro do prazo estabelecido no item 7.1, realizados por meio de 
requerimento que apresente argumentação coerente quanto à questão da interposição.  

7.3 Sob nenhuma circunstância serão aceitos recursos dos recursos ou recursos do Resultado 
Final, oficializado em Edital específico. 

 
8. Da Convocação e Suprimento  
 
8.1 Fica reservado a Secretaria Municipal de Educação o direito de proceder à convocação 

dos professores selecionados, dentro do número de vagas ofertadas, obedecendo rigorosamente à 
ordem de classificação final.  

8.2 O professor classificado e convocado, que não tenha interesse em assumir a vaga, deverá 
formalizar registro de desistência na Secretaria Municipal de Educação.  

8.3 É vedado ao professor classificado, após suprimento, o remanejamento ou transferência 
para outra instituição de ensino, no ano letivo de ingresso, a pedido do mesmo.  

8.4 Os professores convocados permanecerão em exercício na Educação Especial somente 
até o final do ano letivo de 2018. 

 
9. Das Disposições Finais  
 
9.1 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações de todos 

os atos, editais e comunicados referentes a este Edital, no site da Prefeitura Municipal de Arapongas.  
9.2 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pela 

Secretaria Municipal de Educação. 
 

Arapongas, 11 de outubro de 2017. 
 

 
 
 
 

PAULO VALÉRIO 
Secretário Municipal de Educação 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPONGAS 
 

ANEXO I - EDITAL N.º 055/2017  
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSORES DO QUADRO PRÓPRIO DO 
MAGISTÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR PROFESSOR DA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

 

1. Identificação:  

Nome do(a) Candidato(a): ________________________________________________  

CPF:___________________________RG:______________________UF:__________  

Bairro:______________________Cidade:____________________Estado__________ 

CEP:_________________ ____Telefone: (____ ) _________ Fax: (____ ) _________ 

E-mail:________________________________________  

Município:_____________________________________  

 

2. Documentação apresentada:  

( ) Declaração emitida pelo Recursos Humanos. 

 

3. Opção de inscrição (somente uma):  

( ) Sala Recursos Multifuncionais Anos Iniciais (DI, DFN, TGD e TFE).  

( ) Professor de Apoio Educacional Especializado aos estudantes com Transtorno do Espectro Autista. 

( ) Professor de Apoio Educacional Especializado aos estudantes surdos. 

( ) Professor de Classe Especial. 

 

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estou ciente dos critérios estabelecidos 
no Edital n.º 055/2017,  e apresento a documentação exigida.  

Local_________________________________________________________________  

Assinatura_____________________________________________________________  

 

Recibo de Inscrição:  

Recebi de ________________________________________________________a presente inscrição, 
referente ao Edital n.º 055/2017 , para prestar serviço na Educação Especial por 20 (vinte) horas no 
turno da manhã ou  20 (vinte) horas no turno da tarde, na data ___/___/____ horário______________ 

 

Nome e Assinatura do(a) servidor(a)  ___________________________________________________ 
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ANEXO II - EDITAL N.º 055/2017  
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSORES DO QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS – TIPO I  

 

a) Realizar a identificação das necessidades educacionais específicas dos estudantes por meio 

de avaliação pedagógica, visando à construção do Plano de Atendimento Educacional Especializado, 

documento este que deverá ser elaborado pelo professor da SRM diante do ingresso do estudante na 

SRM, e realimentado após cada conselho de classe, conforme orientações técnicas do CEMEAR ( 

Centro Municipal Especializado de Arapongas). 

b) Organizar cronograma de atendimento pedagógico, (vistado pela equipe pedagógica e 

diretiva) bem como fornecer os dados necessários para registro do referido cronograma no sistema 

SERE.  

c) Acompanhar, por meio do trabalho colaborativo, o desenvolvimento acadêmico do 

estudante no turno de matrícula de escolarização ou disciplina no próprio turno, visando à 

funcionalidade das intervenções e recursos pedagógicos trabalhados na Sala de Recursos 

Multifuncionais, na Educação Básica.  

d) Registrar sistematicamente todos os avanços e dificuldades do estudante, conforme Plano 

de Atendimento Educacional Especializado.  

e) Participar de todas as atividades previstas no calendário escolar, especialmente no 

conselho de classe.  

f) Cumprir os prazos legais para entrega dos documentos oficiais de resultados do estudante.  

g) Cumprir as orientações emitidas pelo CEMEAR. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 

ANEXO III - EDITAL N.º 055/2017  
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSORES DO QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Atribuições para Professor de Apoio Educacional Especializado aos estudantes com  

Transtorno do Espectro Autista 

 

a) Atuar de forma colaborativa com os professores das diferentes disciplinas, para a definição 
de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante ao currículo e sua interação com os 
colegas, desde a promoção de condições de acessibilidade no contexto escolar até as modificações 
mais significativas na organização da sala de aula, dos materiais e recursos pedagógicos utilizados pelo 
estudante e pelo professor.  

b) Registrar as ações efetivadas na interação com o estudante, semanalmente, em formulário 
próprio, que deverá ser entregue à direção da instituição de ensino, para acompanhamento e visitas 
semestrais do CEMEAR.  

c) Fornecer as informações e esclarecimentos necessários, a respeito dos estudantes, a todos 
os profissionais envolvidos no processo educacional.  

d) Trabalhar com toda a comunidade escolar na perspectiva da inclusão do estudante com 
Transtorno do Espectro Autista.  

e) Ampliar e possibilitar situações de aprendizagem e autonomia sem retirar o estudante para 
atividades isoladas do contexto da sala de aula. 

f) Participar do Projeto Político-Pedagógico da(s) instituição (instituições) de ensino, 
assegurando ações e apoios necessários voltados ao atendimento, respeito e valorização da diferença 
enquanto condição humana e participar dos Conselhos de Classes.  

g) Definir com os professores e equipe técnico-pedagógica procedimentos de avaliação que 
atendam cada estudante em suas características, interesses, capacidades e necessidades de 
aprendizagem, acompanhando a evolução de suas potencialidades, com vistas ao progresso global: 
cognitivo, emocional e social do mesmo.  

h) Participar de grupos de estudos com os professores da instituição de ensino, além de 
encontros sistemáticos para reflexão, construção e socialização de experiências e de formação 
continuada promovido e organizado pelo CEMEAR.  

i) Oportunizar autonomia, independência e valorizar as ideias dos estudantes desafiando-os a 
empreenderem o planejamento de suas atividades.  

j) Programar ações e estruturar o uso do tempo, do espaço, dos materiais e da realização das 
atividades. 

k) Orientar e incentivar as famílias para o seu envolvimento e participação no processo 
educacional, demonstrando a importância do tratamento em saúde mental e do uso da medicação 
adequada a seguir, conforme orientações médicas, bem como a continuidade em outros atendimentos 
necessários.  
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l) Interagir com os profissionais que fazem atendimento ao estudante nas diferentes áreas 
(saúde, ação social, entre outras), bem como atendimento aos familiares.  

m) Elaborar relatório de acompanhamento contendo informações dos professores das 
diferentes disciplinas, da equipe pedagógica e demais profissionais envolvidos no processo de 
aprendizagem.  

n) É vedado ao Professor de Apoio Educacional Especializado “construir” currículo paralelo 
em sala de aula, ou seja, trabalhar conteúdos não previstos para o ano ao qual o estudante está 
matriculado.  

o) Reorganizar o cronograma com a equipe técnico-pedagógica, na falta do estudante, e 
executar outras ações programadas.  

p) O Professor de Apoio Educacional Especializado deverá justificar eventual ausência para 
que a instituição de ensino possa reorganizar um possível atendimento ao estudante. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

ANEXO IV - EDITAL N.º 055/2017 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSORES DO QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Requisitos para Pontuação válida para a função escolhida no ato da inscrição. 

 

Titulação Pontuação de cada título Quantidade máxima de 

títulos a serem considerados 

Especialização em Educação 

Especial (obrigatória) 

20 pontos 01 

Especialização em Educação 

Especial (para fim 

classificatório) 

10 pontos 02 

Curso de Aperfeiçoamento na área de Educação Especial 

20 a 40 horas 02 pontos 02 

41 a 80 horas 03 pontos 02 

+80 horas 05 pontos 02 

Experiência na área de Educação Especial 

Menos de 05 anos 10 pontos ____ 

De 05 a 10 anos 20 pontos ____ 

Acima de 10 anos 30 pontos ____ 

Experiência na área de Educação 

Menos de 05 anos 03 pontos ____ 

De 05 a 10 anos 05 pontos ____ 

Acima de 10 anos 10 pontos ____ 

 

TOTAL pontos _____ 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

ANEXO V - EDITAL N.º 055/2017  

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFESSORES DO QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro para fins de pontuação referente ao Edital n.º 055/2017, que 

______________________________________________________, RG n.º _______________________, 

CPF n.º __________________________, conforme dados do Recursos Humanos apresenta a seguinte 

situação funcional:  

a) Tempo de atuação na Educação Especial (em anos): ___________________  

 

b) Tempo de serviço na rede municipal de ensino (em anos):  ______________  

 

Por ser verdade firmo a presente declaração.  

 

 

 

_________________ 

Município / data 

 

_________________ 

Assinatura 
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Os atendimentos educacionais abaixo relacionados são ofertados, pela Secretaria Municipal 
de Educação do Município de Arapongas/CEMEAR, aos alunos com Transtornos Globais de 
Desenvolvimento no Ensino Regular: 

• Professor de Apoio Educacional Especializado: É um professor especializado que atua 
no contexto escolar, nos estabelecimentos da Educação Básica e Educação de Jovens e Adultos como 
apoio na mediação entre o processo ensino e aprendizagem entre aluno/conhecimento, aluno/aluno, 
professor/aluno, escola/família, aluno/família, aluno/saúde (Instrução 004/2012). 

• Sala de Recursos Multifuncionais – Tipo I: É um serviço de apoio complementar 
especializado, que funciona em período contrário àquele em que o aluno está matriculado, de 
natureza pedagógica ofertado à alunos que apresentam deficiência Intelectual, deficiência física 
neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e transtornos funcionais específicos, 
matriculados na Rede Pública de Ensino (Instrução 016/11). 

• Classe Especial: É uma sala de aula em escola do Ensino Regular, disponibilizada a 
alunos que no geral apresentam dificuldades de adaptação escolar e de aprendizagem, associadas ou 
não a limitações no processo de desenvolvimento, que dificultam o acompanhamento das atividades 
curriculares e na sua interação social com colegas e professores, que requeiram apoio e atendimento 
pedagógico especializado intensos e contínuos (Instrução 014/08). 

• Escola de Educação Básica na Modalidade de Educação Especial: É um serviço 
especializado, de natureza educacional, ofertado a alunos quer requeiram atenção individualizada nas 
atividades de vida autônoma e social, bem como apoios intensos e contínuo, flexibilização e adaptação 
curriculares – tão significativos que a escola comum não consiga prover. 

Os alunos são encaminhados para estes serviços após observação sistemática realizada pelo 
professor, identificação das necessidades educacionais no contexto escolar, laudo psiquiátrico ou 
neurológico, que deverão ser solicitados através do CEMEAR. 


