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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 16 da Prova Objetiva para o cargo de 
PROFESSOR EDCUAÇÃO BÁSICA ESPECIAL - DM. 

 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o item 8 
do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014, vem, respeitosamente, 
divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em epígrafe, no sentido 
de que o mesmo foi IMROVIDO, a questão esta correta, ela pede o item incorreto. Sugerimos 
consultar o link abaixo: 
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario8/_files/qMP2rpp.pdf 
“As Tendências pedagógicas e a utilização dos materiais didáticos no processo de ensino e 
aprendizagem” Sub item 3.1 Pedagogia Tradicional pag. 7.  
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 30 da Prova Objetiva para o cargo de 
PROFESSOR EDCUAÇÃO BÁSICA ESPECIAL - DM. 

 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o item 8 
do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014, vem, respeitosamente, 
divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em epígrafe, no sentido 
de que o mesmo foi IMROVIDO, tendo em vista que a palavra obrigatoriamente torna a 
alternativa “a” incorreta. 
 
“II - Atendimento Educacional Especializado – AEE 
Na perspectiva inclusiva, o atendimento educacional especializado é: 
- Realizado, prioritariamente nas salas de recursos multifuncionais da própria escola 
ou de outra escola de ensino regular, podendo, ainda, ser realizado em centros de 
atendimento educacional especializado; 
- Ofertado de forma complementar ou suplementar, não substitutiva à escolarização 
dos estudantes público alvo da educação especial, no turno inverso ao da escolarização; 
- Responsável pela organização e disponibilização de recursos e serviços 
pedagógicos e de acessibilidade para atendimento às necessidades educacionais específicas; 
- Realizado em interface com os professores do ensino regular, promovendo os 
apoios necessários à participação e aprendizagem destes estudantes.” 
 
De acordo com a NOTA TÉCNICA Nº 055 / 2013 / MEC / SECADI / DPEE o atendimento educacional 
especializado é realizado prioritariamente e não obrigatoriamente nas salas de recurso 
multifuncionais. 

 
Mogi Mirim, 19 de janeiro de 2015. 
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