
 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS 

 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 04/2018 

CARGO 3.4: PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO - AEE 

UNIDADE: CENTRO DE ATIVIDADES SESC PALMAS 

 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

A Coordenadoria de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de acordo com o 

Edital nº. 04/2018, informa aos interessados o Resultado da Avaliação de 

Conhecimentos Específicos por ordem alfabética e convoca os candidatos abaixo 

aprovados a participarem da próxima etapa: AVALIAÇÃO DE HABILIDADES E 

ENTREVISTAS que será realizada no DIA 13/03 (terça-feira) de acordo com os 

horários abaixo: 

 

LOCAL: Sede Administrativa do Sesc, localizado na 301 Norte, Av. Teotônio 

Segurado, Conj.01 Lote -19, Palmas - TO. 

 

 

ESTRATÉGIA: Apresentação do Plano de Atuação. 

 

1 - Faça a leitura dos Textos abaixo: 

 

CASO A 

A professora Joana tem um aluno autista que, às vezes, se recusa a participar das 

atividades. Por isso, Joana pediu para que o/a profissional de apoio levasse o garoto para 

dar uma volta ou para a sala do AEE, enquanto ela trabalha com o resto da turma. 

 

 

 



 

 

CASO B 

A mãe de Vítor teme, por ele ter deficiência intelectual, que os amigos possam 

machucar ou discriminar seu filho. Ela todos os dias pede ao/à profissional de apoio que 

fique por perto e que não deixe seu filho sozinho. 

 

2 – Escolha um dos relatos, e a partir da situação apresentada no texto escolhido, 

desenvolva um Plano de Atuação considerando os aspectos abaixo: 

 

I - Considere o contexto apresentada no relato escolhido. 

II - Estratégias de interação com os envolvidos (na situação do relato). 

III - Estratégias inclusivas para atuar na situação apresentada. 

 

Obs: Cada candidato terá até 15 minutos para a apresentação do Plano de Atuação. 

Deverá ser entregue 02 cópias do plano para a Banca Avaliadora. Teremos Datashow 

disponível para as apresentações, sem áudio. 

 

CRONOGRAMA DAS APRESENTAÇÕES: 

 

CANDIDATO HORÁRIO DAS APRESENTAÇÕES 

1. Marcia Jorge Brito 09:00h 

2. Natália Gomes de Araújo dos Santos 09:30h 

 

Palmas - TO, 02 de março 2018. 
 

 

 

 

 

Jacimary de Carvalho Galindo 

Coordenadoria de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento 


