
                NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL 
       MANTENEDOR 

                 ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 DE AGOSTO 

Psicóloga 
O setor de Psicologia dentro do Nurex se dispõe a contribuir para o desenvolvimento e amadurecimento emocional dos alunos 
Portadores de Deficiências Múltiplas e Autismo, nas relações com ele mesmo e com o mundo. Oferece instrumentos que auxiliam na 
estruturação da personalidade, no fortalecimento da autoestima e conscientização das limitações imposta pela Deficiência Múltipla e o 
Autismo. 

Licenciada em Psicologia, Pós-Graduada 
em Especialização e Atendimento Familiar 

   

Terapeuta Ocupacional O setor de Terapia Ocupacional, perante aos alunos Portadores de Deficiências Múltiplas e Autismo do Nurex, visa melhorar a 
qualidade de aprendizagem (dentro e fora da sala de aula) e atividades da vida diária e vida prática. 

Licenciada em Fisioterapia  Pós-Graduada 
em Especialização em Fisioterapia 
Intensiva 

   

Fisioterapeuta Tem como objetivo desenvolver habilidades sensórias motoras, para que a privação ou limitação da deficiência motora não inviabilize 
o processo de interação com o meio, responsável pelo amadurecimento psicomotor. 

Licenciada em Fisioterapia, Graduada em 
Especialização Fisioterapiatraumato 
Ortopédica 

   

 Assistente Social Sênior Articular recursos disponíveis e desempenhar tarefas administrativas. 
Licenciada em Serviço Social,  Pós-
Graduada em Especialização e 
Atendimento Familiar 

 Proceder à entrega dos documentos do Termo de Fomento Seduc e Saúde.  
 Realizar a gestão de programas, projetos, serviços, benefícios e equipamentos.  
 Executar procedimentos técnicos pertinentes a sua área de atuação.  
 Avaliar ações, planejar políticas sociais.  

 
Atuar junto com o diretor da unidade sempre em busca de novos parceiros para a captação de recursos em diferentes esferas 
governamentais como Federal, Estadual, Municipal bem como empresas privadas.  

 Participar de reuniões externas, sempre que convocada pela diretoria.   
   

Assistente Social Junior  Responsabilizar-se pelo acolhimento da família na Associação. Licenciada em Serviço Social 

 
Atuar juntamente com toda a equipe, prestando atendimento à pessoa com deficiência e seus familiares, fornecendo suporte a todas 
as áreas, inclusive no que diz respeito às orientações e encaminhamentos.  

 
Aperfeiçoar o processo de reabilitação, orientar e direcionar sobre os recursos internos e da comunidade, esclarecer sobre os direitos 
sociais, direitos básicos de alimentação, transporte e demais benefícios e serviços institucionais.  

 

Proporcionar o desenvolvimento da autoconfiança e autonomia na vida pessoal, auxiliando a pessoa com deficiência e seus familiares 
em todas as fases desse processo e na inserção e/ou reinserção do indivíduo no meio social como cidadão participante para exercício 
pleno de sua cidadania.  

 
Promover uma educação cidadã baseada nos direitos sociais dos nossos alunos, integrando a Instituição e suas políticas às relações que 
envolvem a sociedade como um todo.  

 Avaliar as necessidades das famílias dos alunos em receber alimentos e ou outras doações recebidas pela Associação.  

 
Participar das reuniões pedagógicas e Conselho de Classe, na busca do trabalho integrado do estabelecimento de ensino, da avaliação 
constante, da ação didática e do aprimoramento profissional, colaborando com as atividades da coordenação/direção pedagógica.    

 Participar de reuniões externas, sempre que convocada pela diretoria.  
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