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EDITAL CHAMADA PUBLICA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER/ SEMED N°004/2022

Estabelece normas e procedimentos para a sele$ao de voluntarios que atuarao como Assistentes
de Alfabetizagao no Programa Tempo de Aprender.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAgAO DE ALTOS- SEMED torna publico o processo seletivo
para cadastre de reserva de Assistentes de Alfabetizagao voluntarios, que poderao atuar no
Programa Tempo de Aprender, instituido pela Portaria MEC n9 280, de 19 de fevereiro de 2020;
bem como pela portaria n° 546, de 20 de julho de 2021.

l.DO PROGRAMA

O Programa Tempo de Aprender, regulamentado pela Portaria MEC ne 280, de 19 de fevereiro
de 2020; bem como pela portaria n° 546, de 20 de julho de 2021; tern como objetivo fortalecer
e apoiar todas escolas publicas brasileiras no processo de alfabetiza^ao, para fins de leitura,
escrita e saber logico, dos estudantes regularmente matriculados no 1° e 29 ano do ensino
fundamental. Alem disso, pretende contribuir para a preven?ao do abandono, da reprovafao e
da distor?ao idade/ano escolar, mediante a intensificagao de agoes pedagogicas voltadas ao
apoio e fortalecimento do processo de alfabetizagao.

2.DA SELECAO

2.1.0 presente Edital estabelece normas e procedimentos destinados a selegao de voluntarios
para atuarem como Assistentes de Alfabetizagao do Programa Tempo de Aprender, na forma da
Lei n° 9.608 de 18 de fevereiro de 1998(Lei do Voluntariadoj.As atividades desenvolvidas pelos
Assistentes de Alfabetizagao serao consideradas de natureza voluntaria, sendo obrigatoria a
celebragao do Termo de Adesao e Compromisso do Voluntario, nao gerando vinculo
empregatfeio, nem obrigagao de natureza Trabalhista, Previdenciaria ou afim. O processo
seletivo compreendera a inscrigao e a documentagao comprobatoria.
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2.2.0 Processo Seletivo Simplificado para Assistentes de Alfabetizagao voluntarios sera
executado pela Secretaria Municipal de Educagao de Altos para atuar nas escolas a definir pela
SEMED.
2.3.A selegao sera conduzida por uma Comissao instituida pela Secretaria Municipal de
Educagao.
2.4.A selegao sera realizada por meio de analise de curnculo, levando-se em consideragao os
seguintes requisites:
2.4.1 Ter a idade minima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrigao;
2.4.2 Ser graduado em Licenciatura em Pedagogia ou estar cursando a partir do 59 Periodo do
Curso de Pedagogia;
2.5.Na avaliagao de titulos sera considerado o seguinte:
2.5.1.Licenciatura em Pedagogia ou cursando a partir do 5^ Periodo.
2.5.2.Certifica?ao

de Formagao

Continuada

em

cursos

de

aperfeigoamento na area da Educagao com carga horaria minima de 40h.
2.6.Aformagao em Licenciatura Plena em Pedagogia apresentada so sera aceita se realizada em
Instituigao de Ensino Superior devidamente regularizada no orgao proprio do sistema de ensino.
2.7.Se ocorrer empate na nota final tera preferencia o candidate que apresentar,
sucessivamente:
a) Acumular mais cursos de formagao continuada.
b) Caso permanega o empate, maior idade, levando em consideragao dia, mes e ano de
nascimento.
2.8.Todos os candidates habilitados serao considerados classificados, constituindo o cadastre
de reserva de Assistentes de Alfabetizagao do Programa Tempo de Aprender, nas Escolas
Municipals inscritas no referido programa.
2.9.A chamada do Assistente acontecera conforme ordem de classificagao de acordo com a
necessidade das escolas municipals.
2.10.A publicagao do resultado final sera divulgada no mural da Secretaria Municipal de
Educagao, no portal da Prefeitura Municipal e nos meios de comunicagao do municipio de AltosPI.
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3.DO PERFIL

S.l.Poderao participardo processo seletivo candidates com o seguinte PERFIL:
-Graduados em Licenciatura Plena em Pedagogia
-Estudantes de graduapao em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia a partir do 5° periodo.

4.DO AMBITO DE ATUACAO DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZACAO

4.1.Considera-se o apoio dos Assistentes de Alfabetizapao ao professor alfabetizador como de
natureza voluntaria nos termos da Lei Federal ne 9.608/1998-Lei do Voluntariado. Considera-se
servifo voluntario, a atividade nao remunerada, que tenha objetivos civicos, culturais,
educacionais, cientfficos, recreativos ou de assistencia social, inclusive mutualidade.
4.2.0 servipo voluntario nao gera vinculo empregaticio, nem obrigagao de natureza trabalhista
previdenciaria ou afim.
4.3.0 voluntario podera ser ressarcido peias despesas que comprovadamente realizar no
desempenho das atividades voluntarias considerando os criterios estabelecidos pela Resolugao
ne 6, de 20 de abril de 2021.
4.4.0 Assistente de Alfabetizagao apoiara o professor alfabetizador nas escolas munietpais
vulneraveis ou nao vulneraveis, considerando os criterios estabelecidos pela Portaria n° 280, de
19 de fevereiro de 2020; bem como pela Portaria n° 546, de 20 de julho de 2021, que altera a
primeira, e pela Resolugao ne 6, de 20 de abril de 2021.

5.DAS ATRIBUigdES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAgAO DO PROGRAMA.

S.l.Sao atribuigoes do Assistente de Alfabetizagao:
-Participardo planejamento das atividades juntamente com o Professor Alfabetizador na escola;
-Realizar atividades de acompanhamento pedagogico sob a coordenagao e supervisao do
Professor Alfabetizagao;
-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 dos alunos, inclusive efetuando o controle da frequencia;
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-Elaborar e apresentar a gestao escolar e Professor Alfabetizador, relatbrio dos conteudos e
atividades realizadas mensalmente;
-Acessar o sistema de monitoramento na Plataforma SISALFA, cadastrar as atividades
pedagogicas desenvolvidas, para que o Professor ou o Coordenador da escola analisem e
validem posteriormente;
-Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obriga goes junto ao Programa;
-0 Assistente de Alfabetizagao podera atuar em ate 4 unidades escolares vulneraveis (penodo
de 10b) ou em ate 8 unidades escolares nao vulneraneis (penodo de 5 boras).
-Os atendimentos de cada Assistente a escolas vulneraveis e nao vulneraveis, em qualquer
combinagao, nao podem-somados-ultrapassar 40 boras semanais.
-Participar efetivamente das atividades de formagao indicadas pelo MEC.

6.DAS INSCRigOES:

6.1. As inscrigoes deverao ser feitas na Secretaria Municipal de Educagao, no penodo de 19 e
20/05/2022,no horario das 08:00h as 13:00h.
6.2.As Inscrigoes serao realizadas exclusivamente na Secretaria Municipal de Educagao
obedecendo ao cronograma do quadro abaixo:
DATA/PERIODO

ETAPA

18/05/2022

Publicagao do Edital de Chamada Publica

19 e 20/05/2022

Periodo de inscrigao

23 e 24/05/2022

Analise curricular

23/05/2022

Divulgagao do resultado preliminar

25/05/2022

Prazo para recursos (caso haja necessidade)

27/05/2022

Resultado Final

*Ap6s divulgagao oficial do resultado, o candidate classificado devera aguardar a convocagao via
SEMED
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6.3. No ato da inscrigao, o candidato devera entregar:
a) Ficha de inscrigao devidamente preenchida e assinada (ANEXO I);
b) Comprovante de escolaridade (Diploma de Conclusao);
c) Declaragao de matncula no respective penodo, no caso de estudantes;
d) Copias dos documentos: RG, CPF, comprovante de residencia.
e) Curriculo com os documentos de comprovagao de requisite mmimo/qualificagao profissional,
de acordo com o cargo pleiteado.
6.4 A documentagao comprobatoria e as copias dos documentos exigidos deverao ser entregue
junto a ficha de inscrigao, sendo seu conteudo de inteira responsabilidade do candidato.
6.5 As informagoes prestadas na ficha de inscrigao deste processo seletivo sao de inteira
responsabilidade do candidate, ficando a comissao no direito de excluf-lo, caso comprove
inveracidades das informagoes.
6.6 Nao serao aceitos documentos apos o ato da inscrigao.

7. DA QU ANTI DADE DE VAGAS

7.1.A quantidade de Assistentes de Alfabetizagao sera definida de acordo com a necessidade de
turmas das escolas municipals que ofertam o Ensino Fundamental-anos iniciais, para
atendimento as turmas de alfabetizagao de l9 e 29 anos, com 10 ou mais alunos.

8.DO VALOR DO RESSARCIMENTO

5.1.Nas escolas vulneraveis, o Assistente recebera o valor de RS 300,00 (trezentos reals) por
mes, por turma, podendo atuar com ate quatro turmas, de acordo com a necessidade.
8.2.Nas escolas nao vulneraveis o Assistente recebera o valor de RS 150,00 (cento e cinquenta
reais) por mes, por turma, podendo atuar com ate oito turmas de acordo com a necessidade.
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9.DA LOTACAO

9.1.A lotagao obedecera a ordem decrescente de classificagao dos candidatos aprovados na
selegao (da maior para a menor pontuapao) e o atendimento aos criterios estabelecidos no item
B.l.deste Edital.
9.2.0s candidatos classificados, preenchidos os requisites constantes no item 3.1 deste Edital,
assinarao o Termo de Compromisso (ANEXO II) para prestarem as atividades de Assistentes de
Alfabetizagao, pelo prazo de 8 (oito) meses, periodo este que podera ser alterado de acordo
com normas e diretrizes (a serem) estabelecidas pelo FNDE/MEC.
9.3.Em caso de desistencia sera convocado para lotapao, o candidate classificado segundo a
ordem decrescente de pontos.

10.DISPOSICOES GERAIS:

10.1.0 Assistente de Alfabetizapao recebera, a titulo de ressarcimento, o valor institufdo pela
Portaria n° 280, de 19 de fevereiro de 2020; bem como a Portaria n° 546 de 20 de julho de
2021 que altera a primeira; e pela Resolu$ao n° 6 de 20 de abril de 2021 para o Programa
Tempo de Aprender.
10.2. A quantidade de turmas de cada Assistente de Alfabetizapao dependera do tipo de unidade
escolar (vulneravel ou nao vulneravel) e do planejamento da escola para a atua?ao do mesmo.
10.3. O Assistente de Alfabetizafao podera ser desligado a qualquer tempo, no caso de: nao
estar correspondendo as finalidades e objetivos do Programa; pratica de atos de indisciplina,
maus tratos desabonadores de conduta pessoal e profissional.
10.4. Os casos omissos serao anulados pela Secretaria Municipal de Educa?ao-SEMED.

Altos, 18 de maio de 2022.

xV6 /tVW\ 'WC^AMX p \AGlM
M SONIA MARIA LIRAXDOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAgAO
ALTOS-PI
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ANEXO I
FICHA DE INSCRICAO E COMPROVANTE DA SELE^AO DE VOLUNTARIOS QUE ATUARAO COMO
ASSISTENTES DE ALFABETIZACAO NO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER.

CANDIDATO
Nome do Candidate:
Sexo:

Data de Nascimento:

RG:

CPF:

Naturalidade:

Estado Civil:

Nome da Mae:
Endere$o:
Cidade:

UF:

Telefone Residencial:

Telefone:

CEP:

E-mail:
Possui vinculo publico:

- Se Sim, dual?

COMPROVANTE DE INSCRICAO

Nome do Candidate:
Sexo:

Data de Nascimento:

RG:

CPF:

Naturalidade:

Estado Civif:

Assinatura do Responsavel pela inscrl^ao
Data:
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ANEXO II
TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DO VOLUNTARIO

Eu,.
(estado civil).

(nacionalidade).

(bairro).

residente e domiciliado no endereco (complemento).

(cidade/UF).
portador do CPF n0^
carteira de identidade n
pelo presente instrumento, formaliza

orgao expedidor/UF

adesao e compromisso em prestar, a contento, servipo voluntario, nos termos da Lei n 9.608,18
de fevereiro de 1988,em escolas publicas definidas em resolu^ao do Conselho Deliberative do
Fundo

Nacional

de

Desenvolvimento

da

Educapao-CD/FNDE, que

dispoe sobre

os

procedimentos e as formas de execu?ao e prestapao de contas do Programa Dinheiro Direto na
Escola-PDDE, conscio de que fara jus ao ressarcimento das despesas com transporte e
alimentapao decorrentes da prestapao do referenciado service e que tal servi?o nao sera
remunerado e nao gerara vinculo empregatfeio, nem obrigapao de natureza trabalhista,
previdenciaria ou afim.
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ANEXO III

INSCRICAO NS

SECRETARY MUNICIPAL DE EDUCACAO
NOME DO CANDIDATO:
FORMAgAO E EXPERIENCIA COMPROVADA

PONTOS

GRADUACAO ( LICENCIATURA PLENA EM

03

PONTUACAO OBTIDA

PEDAGOGIA)
DECLARAgAO DE MATRICULA ( CURSANDO

02

A PARTIR DO 5S PERIODO DE LICENCIATURA
PLENA EM PEDAGOGIA)
CERTIFICADO EM CURSOS DE EXTENSAO NA

05 (LIMITE DE ATE

AREA DA EDUCAgAO DE, NO MINIMO 40 H,

05

REALIZADOS NOS ULTIMOS 05 ANOS

SENDO 01 PONTO
POR

CURSOS,

CADA

CURSO)
TOTAL

10
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