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SELEÇÃO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA - 
AUTISMO, VIDA ESCOLAR E VIDA ADULTA 

 

A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Setor de Educação Especial, informa 

que estarão abertas as inscrições para a FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA – AUTISMO: VIDA ESCOLAR E VIDA ADULTA, em Saquarema/RJ. 

1. OBJETIVO 

Possibilitar, por meio da formação continuada, que os profissionais da Educação e os 

demais interessados aprofundem seus conhecimentos sobre o autismo, com vistas a 

reconhecer e a incentivar as potencialidades dos indivíduos com TEA, tanto na vida 

escolar como, mais tarde, na vida adulta. 

2. PÚBLICO-ALVO 

A formação é direcionada não somente aos profissionais que atuam na Educação 

(sobretudo aos que lidam com alunos que se inserem no Espectro Autista), mas também 

aos demais interessados em contribuir para uma educação de qualidade. Serão aceitas 

inscrições de professores e dos demais profissionais que atuam nas unidades escolares 

da Prefeitura Municipal de Saquarema, bem como de profissionais das demais secretarias 

da Prefeitura de Saquarema e de membros da Comunidade que tiverem interesse em 

participar.  

3. PRÉ-REQUISITOS  

a) Não é exigida escolaridade mínima para esse curso. 

b) Possuir recursos ágeis de conectividade via internet;  

c) Ter habilidade para utilizar computadores e recursos de conectividade: internet, e-mails 

e afins;  

d) Ter disponibilidade de, no mínimo, 05 (cinco) horas semanais para as atividades da 

formação, sendo 03 (três) horas presenciais; 

e) Ter disponibilidade para participar de 08 (oito) encontros presenciais, que serão 

oferecidos na segunda-feira, das 18h às 21h, conforme cronograma (verificar item 11). 

4. DA DURAÇÃO 

A FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA – AUTISMO: VIDA 

ESCOLAR E VIDA ADULTA – acontecerá na sede do CAIE e terá a duração de 2 meses, 

perfazendo um total de 08 (oito) encontros. 
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5. DOS CERTIFICADOS 

Serão fornecidos certificados aos participantes que tiverem no mínimo 75% de frequência 

e atender aos critérios de avaliação. 

6. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas no período de 20 de fevereiro a 16 de março de 2018, através do 

e-mail claudiarcastro@hotmail.com, pelo telefone (22) 2653-1074 ou na sede do CAIE – 

Centro de Apoio à Inclusão Escolar (localizado na RUA SEGISFREDO BRAVO, 136 – 

CENTRO – BACAXÁ – SAQUAREMA).  

7. DO NÚMERO DE VAGAS 

Serão disponibilizadas, gratuitamente, 30 vagas em cada turma. A primeira turma terá 

início no dia 26 de março de 2018. Se houver demanda superior às vagas disponibilizadas, 

os candidatos serão alocados na turma seguinte, que terá início no dia 28 de maio, sempre 

respeitando o limite de vagas. Os candidatos alocados na turma seguinte serão avisados 

com antecedência mínima de 15 dias em relação a possíveis mudanças na data de início. 

8. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO A SER 

ENVIADA APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

a) 01 (uma) cópia legível da Identidade (RG ou Carteira de Habilitação de Direção com 

Data de Validade Vigente); 

b) 01 (uma) cópia legível do CPF; 

c) 01 (uma) cópia legível do Comprovante de Residência; 

d) 01 (uma) cópia legível de documento comprobatório de vínculo com a prefeitura para 

os funcionários da mesma. 

Os documentos poderão ser digitalizados pelo candidato e enviados pelo email 

claudiarcastro@hotmail.com, dentro do prazo de inscrição. 

9. DA SELEÇÃO 

Os candidatos deverão se submeter ao processo de seleção, dividido em: 

 
a) Inscrição online: conforme o item 6 deste Edital. 

b) Atender aos pré-requisitos conforme o item 3.0 deste Edital  
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10. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

Os resultados e a classificação final serão enviados por email ou pelo celular de cada 

candidato. Será considerado selecionado o candidato que obtiver o número de inscrição na 

lista. 

 
11. DO CRONOGRAMA 
 

Inscrições: 20 de fevereiro a 16 de março de 2018; 

Homologação das Inscrições: 21 de março de 2018; 

Primeiro encontro presencial – Aula Inaugural: 26 de março de 2018; 

Segundo encontro presencial – Tutoria Presencial: 02 de abril de 2018; 

Terceiro encontro presencial – Tutoria Presencial: 09 de abril de 2018; 

Quarto encontro presencial – Tutoria Presencial: 16 de abril de 2018; 

Quinto encontro presencial – Tutoria Presencial: 23 de abril de 2018; 

Sexto encontro presencial – Tutoria Presencial: 30 de abril de 2018; 

Sétimo encontro presencial – Tutoria Presencial: 14 de maio de 2018; 

Oitavo encontro presencial – Avaliação Presencial – Seminários: 21 de maio de 2018. 

Observação: O cronograma poderá ser alterado em caso de necessidade de qualquer 

natureza. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS: 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Setor de Educação Especial. 


