ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR-MA
CNPJ: 06.003.636/0001-73
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
Seriedade, compromisso e competência
ERRATA Nº 02/2019

A Comissão Organizadora do Concurso Público de Prefeitura Municipal de Paço do
Lumiar PUBLICA as retificações abaixo aos termos do Edital, permanecendo as demais
disposições inalteradas.
Teresina, 28 de janeiro de 2019
Comissão Organizadora do Concurso
ALTERAÇÃO NAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO TUTOR DE ALUNOS E CUIDADOR
Onde se lê:
TUTOR DE ALUNOS: Participar de cursos de capacitação para tutor a distância e de reuniões acadêmicas, quando
solicitado pela coordenação, bem como estar presente às reuniões com professores-formadores durante o planejamento,
oferta e encerramento das disciplinas; Conhecer os materiais, procedimentos e recursos tecnológicos a serem usados na
disciplina, bem como providenciar a organização dos recursos e atividades a serem disponibilizados para os alunos no
ambiente Moodle, de acordo com o planejamento do formadorAcompanhar os alunos no processo de aprendizagem,
auxiliando-os no uso da e respondendo com presteza e-mails dos Manter registro semanal das correções dos trabalhos
realizados pelos alunos, Participar de encontros presenciais, quando solicitado pela coordenaçãoOrientar os estudantes na
indicação de livros, periódicos, artigos, dissertações, teses, dentre outros, que possam auxiliá-los no desenvolvimento de
suas atividades acadêmicas;
CUIDADOR: Cuidar de crianças, jovens, adultos e idosos zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, hiegien pessoal,
educação, cultura, recreação e lazer .

Leia-se:

TUTOR DE ALUNOS: Esse acompanhante terá que ler as observações e os registros feitos no ato da matrícula para
compreender indicações básicas contidas no histórico escolar do estudante com referência às necessidades educacionais
específicas; Deslocar com segurança e adequadamente o estudante, a respeito dos cuidados que ele necessita de acordo com
as funções estabelecidas para o tutor; Dará apoio às atividades de comunicação e interação social tanto no que diz respeito
a aprendizagem por meio da interação professor/aluno, como da interação aluno/aluno, como também ajudar a manipular
objetos, sentar, levantar, escrever, digitar, orientar-se espacialmente, brincar e outras; Observar regras de segurança no
atendimento ao estudante e na utilização de materiais, equipamentos e instrumentos durante o desenvolvimento das rotinas
diárias, observar as alterações físicas e de comportamentos, desestimulando a agressividade, dominar noções primárias de
saúde; Acompanhar o estudante em atividades sociais e culturais programadas pela escola; Saber abordar os alunos para os
cuidados pessoais, bem como auxiliá-lo nas atividades de vida diária e prática do cotidiano, como orientá-lo a realizar a
higiene bucal após a alimentação e auxiliá- lo para o uso do banheiro se necessário. Prestar os primeiros socorros, quando
necessário e/ou relatando as ocorrências não rotineiras à chefia imediata, para providencias subsequentes.

CUIDADOR: 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 (saliva excessiva), e a higiene corporal/intima e trocas de fralda e o vestuário); Saber abordar os alunos para os
cuidados pessoais, bem como auxiliá-lo para o uso do banheiro, auxiliar parcialmente ou realizar pelo aluno atividades de
vestir, deambular ou locomover, manipular objetos, sentar, levantar, escrever, digitar, comunicar-se, orientar-se
espacialmente, brincar e outras; 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
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 específicas; Observar regras de segurança no
atendimento ao aluno e na utilização de materiais, equipamentos e instrumentos durante o desenvolvimento das rotinas
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diárias, observar as alterações físicas e de comportamentos, desestimulando a agressividade, dominar noções primárias de
saúde, acompanhar o aluno em atividades sociais e culturais programadas pela escola, atender mais de um aluno (um
cuidador por escola dependendo da quantidade de estudantes com deficiência/comprometimento), observando os registros
feitos no ato da matrícula. Prestar os primeiros socorros, quando necessário e/ou relatando as ocorrências não rotineiras à
chefia imediata, para providências subsequentes.

ALTERAÇÃO NO CONTEUDO PROGRAMÁTICO DO CARGO TUTOR DE ALUNOS E CUIDADOR
Onde se lê:
TUTOR DE ALUNOS: Aprendizagem e a informação. Origem da palavra tutor. Educação a Distância.Conceito e História
no Brasil e no Mundo. Papel do tutor. Função Pedagógica.Função Gerencial.Função Técnica.Função Social. Fundamentos
éticos, legais, teóricos e metodológicos do trabalho com famílias, incluindo adolescentes. Programas, projetos, serviços e
benefícios socioassistenciais. Noções sobre direitos humanos e sociais. Noções fundamentais de direitos humanos e
socioassistenciais. Questões sociais e da juventude. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Direito da educação para
todos.

CUIDADOR: Programas, projetos e benefícios de Proteção Social Básica e Especial. Fundamentos éticos, legais, teóricos
e metodológicos do trabalho com famílias, incluindo adolescentes. Programas, projetos, serviços e benefícios
socioassistenciais. Noções sobre direitos humanos e sociais. Noções fundamentais de direitos humanos e socioassistenciais.
Questões sociais e da juventude. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função., Proteção e
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Direito da educação para todos. Ação
do Cuidador. Aprendizagem e desenvolvimento no contexto da educação para todos os gêneros e sexualidade. Comunicação
e sistemas alternativos de comunicação. Acessibilidade, mudanças posturais e recursos de tecnologia assistiva, alimentação
e aspectos de saúde. Relação com a comunidade escolar.

Leia-se:
TUTOR DE ALUNOS: Noções sobre direitos humanos e sociais, fundamentais de direitos humanos, Noções
de primeiros socorros, Noções sobre a escola em seu contexto social; A criança e o adolescente; Educação
inclusive e Educação Especial: Princípios que fundamentam a prática pedagógica na Educação Especial e a
Educação Inclusiva; Aspectos Pedagógicos na Escolarização dos estudantes públicos – alvo da Educação
Especial; Aspectos Psicológicos das Famílias de Pessoas com deficiências; Plano de Atendimento Educacional
Especializado; Temas Transversais. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.

CUIDADOR: Noções sobre direitos humanos e sociais, fundamentais de direitos humanos, Noções de
primeiros socorros, Nocões sobre a escola em seu contexto social; A criança e o adolescente; Educação inclusive
e Educação Especial: Princípios que fundamentam a prática pedagógica na Educação Especial e a Educação
Inclusiva; Aspectos Pedagógicos na Escolarização dos estudantes públicos – alvo da Educação Especial;
Aspectos Psicológicos das Famílias de Pessoas com deficiências; Plano de Atendimento Educacional
Especializado;Temas Transversais. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.
.
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