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SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO 

DETERMINADO DE AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIAIS (FUNÇÃO AUXILIAR DE 

VIDA ESCOLAR E/OU APOIO PEDAGÓGICO), TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

(FUNÇÃO INTÉRPRETE DE LIBRAS), MOTORISTA CATEGORIA D, SERVIÇOS 

GERAIS PARA APOIO AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, PROFESSOR 

SUBSTITUTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I, PROFESSOR SUBSTITUTO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL II, PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE/LÍNGUA PORTUGUESA 

EM LETRA LIBRAS E INSTRUTOR DO PROJETO EDUCARTE. 

 

O Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 

interno, CNPJ nº 14.239.578/0001-00, com sede na Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro, nesta 

cidade, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD e a 

Secretaria Municipal da Educação – SMED, no uso das atribuições conferidas pelas Leis nºs 

421/87, 1.802/2012 e Decretos nºs. 18.228/2017 e 17.422/2017, torna pública a 

RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DAS ETAPAS DE PROVAS OBJETIVAS E 

ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES DE AGENTES DE SERVIÇOS ESPECIAIS, conforme a 

seguir especificado: 

 

Onde se lê:  

 Prova prática de Redação para os que obtiverem 60% de aprovação na prova 

objetiva: 22/02/2018. 

Leia-se: 

 Prova prática de Redação para os que obtiverem 60% de aprovação na prova 

objetiva: 14/01/2018. 

 

Onde se lê:  

01-Agente de Serviços Especiais (função auxiliar de vida escolar e/ou apoio pedagógico): 

Atribuições de apoio à docência nas etapas da educação infantil ou em educação especial, 

atuação no controle, acompanhamento e organização das crianças nas atividades lúdicas, 

sociais, culturais e recreativas - apoiar ao professor no atendimento a alunos com dificuldade 

de locomoção; Dar assistência a alunos com deficiências motoras que comprometam a sua 
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mobilidade no espaço escolar; Dar assistência a alunos com habilidades motoras comprometidas 

no atendimento às suas necessidades básicas; Acompanhar e assistir alunos cuja deficiência 

intelectual comprometa a sua sociabilidade e interação na comunidade escolar; Participar das 

atividades de planejamento; Orientar e dar assistência aos adolescentes em programas sociais; 

Assegurar assistência às crianças em suas necessidades básicas; Proceder, orientar e auxiliar as 

crianças no que se refere à higiene pessoal; Auxiliar crianças a desenvolver a coordenação 

motora; Observar a saúde e o bem-estar das crianças, levando-as, quando necessário, para 

atendimento médico ambulatorial; Ministrar medicamento conforme prescrição médica; Prestar 

primeiros socorros, cientificando o superior imediato da ocorrência; Orientar os pais quanto à 

higiene infantil, comunicando-lhes os acontecimentos do dia; Apurar a frequência diária e 

mensal dos menores; Confeccionar peças simples de roupas e efetuar pequenos reparos, quando 

necessários; Auxiliar alunos com necessidades especiais; Auxiliar os professores no 

desenvolvimento de atividades; Acompanhar os alunos com necessidades especiais nas 

atividades recreativas; Ajudar os alunos com necessidades especiais a se alimentar; Poderá atuar 

como Articulador do Programa Novo Mais Educação com a realização de atividades de 

orientação e acompanhamento do Programa na Escola; Monitorar pátio, recreio, bem como 

contribuir no bom funcionamento da rotina escolar, com atividades de auxílio a professores e 

direção; Auxiliar no transporte das crianças em ônibus escolar; Executar outras tarefas afins e 

correlatas. 

 

Leia-se:  

01-Agente de Serviços Especiais (função auxiliar de vida escolar e/ou apoio pedagógico): 

Atribuições de apoio à docência nas etapas da educação infantil ou em educação especial, 

atuação no controle, acompanhamento e organização das crianças nas atividades lúdicas, 

sociais, culturais e recreativas - apoiar ao professor no atendimento a alunos com dificuldade 

de locomoção; Dar assistência a alunos com deficiências motoras que comprometam a sua 

mobilidade no espaço escolar; Dar assistência a alunos com habilidades motoras 

comprometidas no atendimento às suas necessidades básicas; Acompanhar e assistir alunos 

cuja deficiência intelectual comprometa a sua sociabilidade e interação na comunidade 

escolar; Participar das atividades de planejamento; Orientar e dar assistência aos adolescentes 

em programas sociais; Assegurar assistência às crianças em suas necessidades básicas; 

Proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal; Auxiliar crianças a 

desenvolver a coordenação motora; Observar a saúde e o bem-estar das crianças; Prestar 
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primeiros socorros, cientificando o superior imediato da ocorrência; Orientar os pais quanto à 

higiene infantil, comunicando-lhes os acontecimentos do dia; Apurar a frequência diária e 

mensal dos menores; Auxiliar alunos com necessidades especiais; Auxiliar os professores no 

desenvolvimento de atividades; Acompanhar os alunos com necessidades especiais nas 

atividades recreativas; Ajudar os alunos com necessidades especiais a se alimentar; Poderá 

atuar como Articulador do Programa Novo Mais Educação com a realização de atividades de 

orientação e acompanhamento do Programa na Escola; Contribuir no bom funcionamento da 

rotina escolar da pessoa com deficiência, com atividades de auxílio a professores e direção; 

Auxiliar no transporte das crianças em ônibus escolar; Executar outras tarefas afins e 

correlatas. 

 

 

Vitória da Conquista, 27 de dezembro de 2017. 

    

Secretaria Municipal de Administração  

 


