
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA<,;AO, CULTURA E DESPORTO. 

EDIT AL.. N° 002 I 2019 

SELECAO SIMPLIFICADA PARA COMPOSICAO DE CADASTRO DE RESERVA 

DE ASSISTENTES DE ALFABETIZACAO PARA ATUAREM NO PROGRAMA 

MAIS ALFABETIZACAO 

A Secretaria Municipal da Educacao, no uso de suas atribuicoes legais que 

lhe sao conferidas, torna publico o edital que estabelece as normas e divulga a 

abertura de inscrlcoes para a realizacao de Processo Seletivo destinado a 

selecionar profissionais da area da educacao, sob regime de voluntariado, 

destinado ao atendimento do Programa Mais alfabetizacao, instituido pela 

Portaria/MEC n°1.144 de 04 de janeiro de 2018,e n° 142, de 22 de fevereiro de 

2018. 

1. DO PROGRAMA 

1. 1. 0 Programa Mais Alfabetizacao tern por objetivo fortalecer e apoiar as escolas 

no processo de alfabetizacao dos estudantes de todas as turmas do primeiro e 

segundo anos do ensino fundamental. 

1.2 Sao diretrizes do Programa: 

I - fortalecer o processo de altabetizacao dos anos iniciais do ensino fundamental 

por meio do atendimento as turmas de 1 ° e 2° anos; 

II - promover a inteqracao com a politica educacional da rede de ensino; 

Ill - integrar as atividades ao projeto politico-pedag6gico da rede e das Unidades 

Esco la res; 

IV - viabilizar atendimento diferenciado as Unidades Escolares vulneraveis: 

V - estipular metas do Programa entre o MEC, os entes federados e as Unidades 

Escolares participantes; 

VI - assegurar o monitoramento e a avaliacao peri6dica da execucao e dos 

resultados do Programa; 
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VII - promover o acompanhamento sistematico, pelas redes de ensino e gestao 

escolar, da proqressao da aprendizagem dos estudantes regularmente 

matriculados nos 1 ° e 2° anos iniciais do ensino fundamental; 

VIII - estimular a cooperacao entre Uniao, estados, Distrito Federal e municipios; 

IX - fortalecer a gestao pedag6gica e administrativa das redes estaduais, distrital e 

municipais de educacao e de suas Unidades Escolares jurisdicionadas; e 

X - avaliar o impacto do Programa na aprendizagem dos estudantes, com o 

objetivo de gerar evidencias para seu aperfeicoarnento. 

2. DA SELECAO 

2.1. A selecao destina-se ao preenchimento de 12 vagas para Assistente de 

Aifabetizacao no arnbito do municipio de Porteiras-CE para atuarem 

voluntariamente, a serem distribuidas nas escolas publicas municipais das zonas 

urbanas e rurais. 

2.2. Serao considerados os seguintes criterios para a selecao de Assistentes de 

Alfabetizacao voluntaries. 

• Ser brasileiro; 

• Tera idade minima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscricao; 

• Estar em dia com as obriqacoes militares, para sexo masculine; 

• Ter, no minima, formacao de nivel media complete; 

• Estar quite com a Justica Eleitoral. 

• Possuir curso e/ou habilidade na atividade de apoio a docencia. 

2.3. 0 Processo Seletivo Simplificado para Assistente de Alfabetlzacao Voluntario 

sera executado pela Secretaria Municipal de Educacao de Porteiras-CE, com a 

partlcipacao da Comissao. 

3. DO PERFIL 
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3.1. Poderao participar do processo seletivo candidates com o seguinte PERFIL: 

• Estudantes de qraduacao, preferencialmente em Pedagogia au Licenciatura; 

• Professores alfabetizadores das redes com disponibilidade de carga horaria 

que nae exceda sua carga horaria contratual; 

• Professores das redes com dislponibilidade de carga horaria que nao exceda 

sua carga horaria contratual; 

• Profissionais com curso de maqisterio em nivel medic: 

• Estudantes de cursos tecnicos dos institutos federais e/ou das universidades 

publicas e/ou particulares 

• Pessoas com conhecimento comprovado na 

docencia, preferencialmente em alfabetizacao, 

area de apoio 

4. DAS ATRIBUICOES DO ASSISTENTE DE ALFABETIZACAO VOLUNTARIO 
DO PROGRAMA. 

4.1. 0 assistente de alfabetizacao apoiara o professor alfabetizador para as 

Unidades Escolares vulneraveis considerando os criterios estabelecidos nesta 

Portaria. 

4.2 0 assistente de alfabetizacao podera atuar em dois tipos de Unidades 

Escolares, vulneraveis (periodo de 1 Oh par turma) nao vulnerarieis (perlodo de 5 

horas par turma). 

4.3 Os atendimentos de cada assistente a escolas nao vulneraveis, em qualquer 

combinacao, nae podem - somados - ultrapassar 40 horas semanais. 

4.4 Considera-se o apoio dos assistentes de alfabetizacao ao professor 

alfabetizador coma de natureza voluntaria nos termos da Lei Federal n° 9.608/1998 

- Lei do Voluntariado. Considera-se service voluntario, a atividade nao 

remunerada, que tenha objetivos civicos, culturais, educacionais, cientificos, 

recreativa au de assistencia social, inclusive mutualidade. 
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4.5 Services voluntaries nao geram vinculo empregatfcio, nem obriqacao de 

natureza trabalhista, previdenciaria ou afim. 

4.6. Sao atribuicoes do Assistente de Alfabetizacao: 

• Participar do planejamento das atividades juntamente com a coordenacao 

na escola; 

• Cumprir carga horaria de acordo com as diretrizes e especificidades do 

programa; 

• Auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas 

por ele; 

• Acompanhar o desempenho escolar os alunos, inclusive efetuando o 

controle da frequencia; 

• Elaborar e apresentar a coordenacao, relat6rio dos conteudos e atividades 

realizadas mensalmente; 

• Acessar o sistema de monitoramento do Programa /CAEd digital, cadastrar 

as atividades pedag6gicas desenvolvidas, para que o professor ou 

coordenador da escola analisem e validem posteriormente; 

• Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obriqacoes 

junto ao programa; 

• Participar das forrnacoes indicadas pelo MEG. 

5. DAS INSCRICOES: 

5.1. A inscricao do candidato imphcara o conhecimento e aceitacao tacita das 

normas e condicoes estabelecidas neste Edital, em relacao as quais nao podera 

alegar desconhecimento. 

5.2. Nao sera cobrada taxa de mscricao. 

5.3. No ato da inscricao o candidate devera entregar os seguintes documentos: 

a)Ficha de inscricao devidamente preenchida, com todos os dados solicitados, 

sem emendas e/ou rasuras, Anexo Ill; 
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b)Fotoc6pias nitidas dos seguintes documentos, com a apresentacao dos originais 

para fins de conferencia: 

1-Carteira de ldentidade (frente e verso); 

11-CPF; 

IV-Comprovante de residencia; 

V-Diploma (para candidatos graduado ou Hist6rico atualizado e comprovante de 

matricula do lnstituto Federal e/ou da Universidade, quando se tratar de estudante 

universitario; 

VI-Comprovante de curso e/ou de habilidade na area de apoio a docencia, 

preferencialmente em alfabetizacao. No caso de conhecimentos especificos e 

necessario que o candidato apresente documentos que comprovem suas 

habilidades (declaracoes, releases, portfolios, rnaterias de jornais, e etc.). 

5.5. As informacoes prestadas na ficha de inscricao do Processo Seletivo 

Simplificado sao de inteira responsabilidade do candidate, ficando a Coordenacao 

no direito de exclui-lo, caso comprove inveracidades das inforrnacoes. 

5.6. Nao serao aceitos documentos ap6s o ato da inscricao, 

5.7. Sera entregue ao candidate o comprovante de requerimento de inscricao do 

Processo Seletivo Simplificado. 

5.8. Serao eliminados os candidates que nao apresentarem a docurnentacao 

exigida. 

5.9 0 comprovante de inscricao devera ser mantido em poder do candidate e 

apresentado nos locais de realizacao de cada etapa desse Processo Seletivo. 

5.10. Local da inscrlcao: Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, 

localizada a Rua Mestre Zuca, SIN - Centro - Porteiras-Ceara. 

5.11. Data da inscricao: 08 de Julho de 2019. 

5.12. Horatio da inscricao: das 08h00min as 12h00min. 

6. DA QUANTIDADE DE VAGAS: 

6.1. Serao disponibilizadas 12( doze) vagas para Assistentes de Alfabetizacao do 

Programa Mais alfabetizacao no arnbito Municipio de Porteiras-CE, distribuidas 
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conforme nurnero de turmas que receberao asslstencia para alfabetizacao nas 

escolas da Rede Municipal, localizadas nas zonas urbana e rural do municipio, 

conforme Anexo I. 

7. DA SELECAO 

7.1. A Secretaria Municipal de Educacao de Porteiras-CE instituira a Comissao da 

Selecao Pubtica dos Assistentes de Alfabetizacao Voluntarios do Programa 

Mais Alfabetizacao, atraves de Portaria, constituida pelo(a) Coordenador do 

programa e 02(dois) membros da Secretaria Municipal com experiencia em 

Formacao de Professores, responsavel por coordenar e executar todo o 

processo seletivo. 

7.2. A Selecao sera realizada atraves de Prova Objetiva e Dissertativa e Analise de 

Curriculo; 

A comprovacao do curriculo se dara por meio da apresentacao dos documentos 

estipulados abaixo que atestam a titularidade do candidate e pontuarao da seguinte 

form a: 

Experiencia a ser comprovada Pontuacao 
Pedagogo 3 pontos 
Experiencia comprovada em 2 pontos a cada ano 
alfabetizacao (rnaqisterio e 
participacao em projetos) 
Magisterio em outras eta pas do 1 ponto a cada ano 
Ensino Fundamental 
Cursando pedagogia OU curso de 1 ponto 
licenciatura 
Pontuacao maxima 10 pontos 

7.3. 0 Teste Avaliativo sobre Alfabetizacao acontecera no dia 12 de Julho de 2019, 

das 8:00 as 11 :00 horas, nas dependencias da Secretaria Municipal de 

educacao, Rua Mestre Zuca S/N; 

7.4 Todos os candidatos inscritos estarao aptos a realizarem a avaliacao escrita, 

devendo apresentar o protocolo de inscricao, acompanhado de documento de 

identificacao com foto, na entrada da sala de avaliacao. 
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7.5. 0 candidato que nae realizar a prova - Teste avaliativo estara 

automaticamente desclassificado; 

7.6. A prova sera aplicada pela Cornissao Organizadora do Processo Seletivo do 

Programa Mais Affabetizacao e Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e 

Desporto e pontuara no maxima 100 pontos; 

7.7 A prova escrita tera carater eliminat6rio e classificat6rio, sendo eliminado o 

candidato que obtiver nota inferior a setenta por cento das questoes validas; 

7.8. 0 resultado sera organizado e publicado pela Secretaria Municipal de 

Educacao, Cultura e Desporto, por meio de afixacao de mural publico por ordem de 

classificacao: 

7.9. Se ocorrer empate na nota final tera preferencia, sucessivamente, o candidato 

que: 

l)Residir mais pr6ximo da unidade escolar; 

ll)Caso permaneca o empate, tenha a maior idade. 

7.10. Todos os candidatos habilitados serao considerados aprovados constituindo 

assim o banco de Assistentes de Alfabetizacao do Programa Mais altabetizacao da 

Secretara Municipal de Educacao, Cultura e Desporto de Porteiras-CE. 

7.11. A totacao acontecera conforme ordem de classificacao e disponibilidade do 

candidato e de acordo com a necessidade das unidades escolares. 

7.12. A classificacao final sera divulgada em 18/07/2019, cabendo recurso no prazo 

de ate 24 horas ap6s a publicacao. 

7.13. 0 Candidato podera atuar em mais de uma turma nas unidades escolares 

selecionada pelo programa, atendendo o cronograma de aulas especificados na 

Secretaria Municipal de Educacao, sendo a carga horaria semanal de 5 horas 

distribuidas em dais dias. 

8. DA LOTACAO: 

8.1. A lotacao obedecera a ordem decrescente de classificacao dos candidatos 

aprovados na selecao e o atendimento dos criterios estabelecidos no item 2.2. 

deste Edital. 
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8.2. Sera reservado o percentual de 2%(dois por cento das carencias surgidas aos 

portadores de deficiencia fisica, ficando a lotacao vinculada a ordem de 

classificacao dos deficientes flsicos e a capacidade para exercicio da funcao. 

8.3. Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes no item 2.2. 

deste Edital, assinarao o termo de Compromisso para prestacao de atividades de 

assistente de Altabetizacao, pelo prazo de 06(seis)meses, prorrogado por igual 

periodo e/ou de acordo com normas e diretrizes a serem estabelecidas pelo 

FNDE/MEC. 

8.4. Em caso de desistencia sera convocado para lotacao, o candidate classificado 

segundo ordem decrescente de pontos. 

8.5.A lotacao se dara de acordo com a necessidade da Secretaria e das escolas a 

serem atendidas. 

9. DISPOSICOES GERAIS: 

9.1. 0 Assistente de Alfabetizacao recebera, a titulo de ressarcimento, o valor 

instituido pela Portaria n° 142, de 22 de fevereiro de 2018, para o Programa Mais 

Alfabetizacao em 2019. 

9.2. 0 Assistente de Alfabetizacao selecionado para desenvolver as atividades de 

apoio ao professor alfabetizador tera carga horaria diaria minima de 60 (sessenta) 

minutes por turma. 

9.3. A quantidade de turmas de cada assistente de alfabetizacao dependera do tipo 

de unidade escolar (vulneravel ou nao vulneravel), do planejamento da escola para 

a atuacao do Assistente de Alfabetizacao e da disponibilidade de tempo do 

assistente. 

9.4. Os candidates selecionados deverao participar de uma tormacao inicial para 

desempenho de suas atribuicoes, em local e data a ser definido posteriormente, 

ocasiao em que procedera a assinatura do Termo de Adesao e Compromisso. 

9.5 0 Assistente de Alfabetizacao podera ser desligado a qualquer tempo, no caso 

de: nae estar correspondendo as finalidades e objetivos do Programa; pratica de 

atos de indisciplina, maus tratos desabonadores de conduta pessoal e profissional. 
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9.6.0s candidatos ficarao cientes que as vagas ofertadas destinam-se a zona Rural 

e Urbana. 

9.7. Decorridos 90 dias da publicacao do resultado, nao havendo nenhum 6bice, 

provas e fichas de inscric;ao serao exonerados; 

9.8. Os casos omissos deste Edital serao resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Educagao, Cultura e Desporto de Porteiras-CE. 

Portetras-Ceara, 04 de Julho de 2019. 

e Figueiredo 

de Educacao. 
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ANEXOI 

ESCO LA NUMERO NUMERODE AJUDA 

DE VAGAS TURMAS DE 

CUSTO 

POR 

TURMA 

E.E.F.ADALABERTO LEITE TA VARES 4 10 R$150,00 

E.E.I.F.EDVAR SOARES DE LA VOR 01 02 R$150,00 

E.E.I.F. PROFESSORA BEATRIZ PINHERO DA COSTA 01 02 R$150,00 

E.E.I.F.FRANCISCO XAVIER DE SOUZA 01 01 R$150,00 

E.E.I.F.JOAO TAVARES MIRANDA 01 01 R$150,00 

E.E.I.F.JOAQUIM MIRANDA CAMPOS 01 02 R$150,00 

E.E.I.F.JOSE VILMAR ANSELMO 01 02 R$150,00 

E.E.I.F.JOSE ARISTARCO CARDOSO 01 02 R$150,00 

E.E.I.F. MARIA GON<;ALVES DANTAS 01 01 R$150,00 
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRlc;:Ao DO CAN DIDATO ASSISTENTE DE ALFABETIZAc;:Ao 

NUMERO DE INSCRlc;:AO: 

1. NOME DO (A) CANDIDATO (A): 

2. RG: SSP/ 

3. CPF: 

4. ENDEREc;:O: NQ 

5. BAIRRO OU DISTRITO: 

6. CELULAR: 

7. E-MAIL 

8. POSSUI DISPONIBILIDADE PARA ATUAR COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAc;:AO VOLUNTARIO NO 

AMBITO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAc;:AO? ( ) SIM.( )NAO. 

9. CARGA HORARIA DISPONIVEL ( ) 40H / ( ) 20H 

10. LOCAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENTE DE ALFABETIZAc;:AO: UNIDADE 

ESCOLAR: __, _ 

ASSINATURA DO CANDIDATO RESPONSAVEL PELAINSCRlc;:AO: 

DATA:__/__/ _ 

cr'?.1,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMPROV ANTE DE INSCRI\'.AO 

NUMERO DE INSCRI<;AO I.__ ____. 
1. NOME DO CANDIDATO: ------------------ 
2. POSSUI DISPONIBILIDADE PARA ATUAR COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZA<;AO 
VOLUNTARIO NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZA\'.AO? 

( ) SIM. CARGA HOR.ARIA DISPONiVEL ( ) 40H I ( ) 20H 

RESPONSAVEL PELA INSCRI\'.AO: -------------- 
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ANEXO Ill 

Termo de Adesao e Compromisso 

Nome do(a) Vo/untario(a) ( Nacionalidade) (Estado Civil) 

residente, domiciliado(a) no(a) _ 
(Rua/Avenida) (n•J 

___________________________ portador do CPF 
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UFJ 

carteira de identidade n° pelo presente 

instrumento, formaliza adesao e compromisso em prestar, a contento, service 

votunterio, nos termos da Lein° 9.608, 18 de janeiro de 1988, que tern por objeto a 

)execuc;ao ( )organizac;ao ( )coordenac;ao ( )supervisao de atividades 

educativas e recreativas em escolas publicas definidas em Resolucao do Conselho 

Deliberative do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao, que dispoe, 

anualmente, sobre os processos de adesao e nabihtacao e as formas de execucao 

e prestacao de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PODE), conscio de 

que fara jus ao ressarcimento das despesas com transporte e ahmentacao 

decorrentes da prestacao do referenciado service e que tal service nae sera 

remunerado e nao gerara vinculo empregaticio, nem obriqacao de natureza 

trabalhista, previdenciaria au afim. 

Porteiras/CE, __ de de 2019. 

Assinatura do(a) Voluntario(a) 
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