Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco - ES
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO

A Prefeitura de Barra de São Francisco aderiu ao Programa Mais Alfabetização,
ofertado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da portaria nº 04 , de 04 de
janeiro de 2018, consolidada pela portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018. O
programa observa as determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB, Lei n° 9.364, de 20 de dezembro de 1996, bem como da Base Nacional
Comum Curricular – BNCC, Resolução CBE/CP n° 2, de 22 de dezembro de 2017, com
relação ao desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo.

O Mais Alfabetização será financiado com recursos do Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE), específicos para o custeio de materiais pedagógicos como para o
ressarcimento dos assistentes de alfabetização que atuarão como voluntários,
conforme Lei Federal nº 9.608 de 18 de janeiro de 1998. Os assistentes receberão R$
150,00 para cada turma em que atuarem por cinco horas semanais.

O Programa Mais Alfabetização visa fortalecer e apoiar as unidades escolares no
processo de alfabetização– para fins de leitura, escrita e matemática – dos estudantes
nos 1º e 2º anos do ensino fundamental. Ao todo, 19 (dezenove) Escolas Municipais de
Ensino Fundamental serão contempladas e contarão ainda, com o apoio do assistente
de alfabetização para auxiliar no desenvolvimento das ações pedagógicas de acordo
com a orientação do professor regente de classe.

A seleção dos assistentes de alfabetização será por meio da análise de currículos com
dados pessoais (endereço, telefone e e-mail atualizados) e deverão ser entregues até
27 de abril de 2018 na sede da Secretaria Municipal de Educação de Barra de São
Francisco, localizada na Alameda Santa Terezinha, nº 100, Centro de Barra de São
Francisco, ES em envelope.
No envelope deve conter:
I - Ficha de inscrição devidamente preenchida;
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II – Xerox do diploma ou Xerox do Certificado de conclusão acompanhado de
Histórico do curso de Pedagogia ou Normal Superior ou Declaração de matrícula da
Faculdade em que está cursando Pedagogia ou Normal Superior à partir do 7º período;
IV- Declaração do (a) diretor (a) da Unidade de Ensino que atuou como professor (a)
Regente de Classe, devidamente carimbada e assinada, no limite de 12 meses, no
período de 2015 a 2017, se houver:

A seleção seguirá os seguintes critérios:
I – ser licenciado em pedagogia;
II – ter experiência com alfabetização (Declaração do (a) diretor (a) da Unidade de
Ensino que atuou como professor (a) Regente(a) de Classe, devidamente carimbada
e assinada, no limite de 12 meses, no período de 2015 a 2017;
III – estudantes de pedagogia a partir do 7º período;
IV – ter disponibilidade para dedicar-se ao Programa e suas formações sempre com
foco na aprendizagem do aluno;

V - não ter vínculo com a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, ES;

A Secretaria Municipal de Educação não se responsabilizará por eventuais prejuízos
causados pelo preenchimento incorreto das informações na ficha de inscrição, bem
como, da entrega dos documentos comprobatórios no ato da inscrição.
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO – EDUCAÇÃO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO

NOME_______________________________________________________________________________________
IDENTIDADE Nº___________________CPF.Nº__________________________NASCIMENTO____/____/_________
ENDEREÇO____________________________________________________________________________________
BAIRRO________________________________MUNICIPIO_____________________________________________
EMAIL___________________________________________________________________
TELEFONES____________________________________________________________
CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS
VALOR / MÊS
CATEGORIA I
TEMPO DE SERVIÇO

Formação em Nível Superior de Licenciatura em
PEDAGOGIA E/OU NORMAL SUPERIOR
Experiência comprovada em alfabetização entre os anos 2015 e
2017, no limite máximo de 12 meses.

2,0

Estudante de Licenciatura em Pedagogia a partir do 7º período

1,0

TEMPO / MESES

1,0

DECLARO QUE:
(

) Não possuo deficiência

(

) Possuo deficiência. Especificar________________________________

(

) Possuo cargo público inativo. Especificar________________________

__________________________________________
ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A)
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