
EDITAL SIMPLIFICADO Nº 03/2018
PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA torna pública e estabelece normas relativas à
realização de processo seletivo destinado à composição de um cadastro de voluntários para atuarem especificamente no 
Programa Mais Alfabetização, considerando as demandas e especificidades do referido programa.
RESOLVE:
Instituir a Comissão Organizadora do processo seletivo, responsável por sua normatização e o acompanhamento de sua 
execução, ficando, desde já, designados os seguintes membros:
NOME CARGO/FUNÇÃO
Rosana Luziano Ferreira Prando Diretora do Departamento de Educação
Patrícia Leão Santos Chefe de Divisão Técnico Pedagógica
Reinaldo Ancelmo de Mendonça Supervisor Educacional
Claudete Alves Domingos Supervisora Educacional
Valdir Martins Bologna Procurador Jurídico

Instituir uma Comissão Técnica para o processo seletivo, responsável pela elaboração das avaliações.
NOME CARGO/FUNÇÃO
Joelma Ferreira Diretora de Departamento de Orientação Pedagógica
Adriana Carla Sargi Bidóia Supervisora Educacional

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A presente  seleção  simplificada  visa  à  contratação  de  voluntários  para  exercerem a  função  de  Assistentes  de
Alfabetização através do Programa Mais Alfabetização, instituído pela Portaria n° 142, de 22 de Fevereiro de 2018, do
Ministério da Educação, obedecendo-se critérios na cláusula Terceira, item III do termo de Adesão, firmado em 25 de
janeiro de 2018 e no Art. 7°, item IV da Portaria n° 142, de 22 de fevereiro de 2018.
1.2.  O programa MAIS ALFABETIZAÇÃO acontecerá  em 15 (quinze)  unidades  de ensino da  rede  municipal  de
ensino,  nas  turmas  de  primeiro  e  segundo  ano  do  Ensino  Fundamental,  conforme  documento  do  Ministério  da
Educação-MEC.
1.3. Será formado cadastro de voluntários composto a partir de uma avaliação em 2 (duas ) etapas – análise de currículo
e prova objetiva -  coordenada pela comissão técnica formada por professores que atuam na Secretaria de Educação de
Catanduva.
1.4. Os candidatos aprovados obedecerão à lista de classificação apresentada como resultado final desse processo e
serão chamados conforme as demandas nas Unidades Municipais de Ensino. A recusa ou ausência de manifestação por
parte do candidato implicará no chamamento imediato do próximo classificado. O candidato que não se apresentar será
considerado eliminado do processo seletivo, perdendo direito à vaga.
1.5. O contrato temporário a ser firmado para a função oferecida neste edital será para desenvolvimento das atividades
nos meses de abril, maio, junho, agosto, setembro e outubro do ano de 2018.
1.6.  Os  voluntários  selecionados  e  convocados  para  as  Unidades  de  ensino  terão  ressarcimento  dos  custos  com
alimentação  e  transporte,  arcado  exclusivamente  pelo  Ministério  da  Educação,  responsável  direto  pelo  programa,
obedecendo ao  seguinte  critério:  R$150,00 (cento  e  cinquenta reais)  por turma nas  unidades  com 5 (cinco)  horas
semanais, podendo o voluntário assistir no máximo de 8 (oito) turmas por semana.
1.7. O ressarcimento de que trata o item 1.6 será realizado pela APEM (Associação de Pais e Mestres) de cada Unidade
Escolar, com recursos recebidos do Ministério da Educação através do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

2. DAS VAGAS
2.1. Será formado cadastro de voluntários, sem disponibilidade imediata de vagas, para atuação nas 15 (quinze) escolas 
participantes do programa Mais Alfabetização, a serem preenchidas conforme suas necessidades.

3. DO PERFIL DOS VOLUNTÁRIOS
3.1.  Profissionais  formados  exclusivamente  nas  seguintes  áreas:  Normal  Médio  e/ou  Pedagogia  ou  estudantes  de
Graduação em Pedagogia, matriculados a partir do 2° ano.

4. DAS ATRIBUIÇÕES
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4.1. O voluntário atuará como Assistente de Alfabetização para o desenvolvimento de atividades pedagógicas, apoiando
o Professor Regente das turmas do primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental.

5. DA CARGA HORÁRIA E VIGÊNCIA
5.1.  O  Assistente  de  Alfabetização  exercerá  suas  atividades  por  até  40  horas  semanais,  dependendo  de  sua
disponibilidade e demandas da Unidade de ensino.

6. DAS INSCRIÇÕES
6.1. Documentos necessários para a inscrição:
I. Ficha de inscrição (Anexo I).
II. Comprovação de escolaridade.
III. Declaração de matrícula, no caso de estudantes.
IV. RG e CPF.
V. Comprovante de residência.
6.2. O candidato deverá apresentar os documentos originais e suas respectivas cópias, que serão autenticados no ato da
inscrição.
6.3. Todos os documentos deverão ser entregues em envelope indicando no seu exterior:  PROCESSO SELETIVO
PARA  O  PROGRAMA  MAIS  ALFABETIZAÇÃO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  DE
CATANDUVA e o nome completo do candidato, sendo os mesmos conferidos no ato da inscrição.
6.4. As inscrições serão gratuitas.
6.5. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação ou aprovação no presente Processo
Seletivo, valendo para esse fim a publicação dos resultados pela Secretaria de Educação através da Imprensa Oficial do
Município de Catanduva. As cópias dos documentos não serão devolvidas aos candidatos.

7. DA SELEÇÃO
7.1. A seleção acontecerá em duas etapas:
I) análise de currículo, e 
II) prova objetiva.
7.2. A primeira etapa constará da análise do perfil escolar do candidato, atribuindo a pontuação de seu maior grau de
escolaridade/titulação acadêmica.
Doutorado 40 pontos
Mestrado 30 pontos
Especialização 25 pontos
Graduação 20 pontos
Estudante de graduação 15 pontos
Normal médio 10 pontos

7.3. A segunda etapa constará da prova objetiva, composta de 10 questões de múltipla escolha, sendo 5 (cinco) questões
de Língua Portuguesa e 5 (cinco) questões de Conhecimentos Pedagógicos. Cada questão correta equivale a 10 (dez)
pontos na nota final.
7.4. A prova objetiva terá duração de 1h30min.
7.4. Os locais de realização das provas serão divulgados na Imprensa Oficial do Município.

8. DA CLASSIFICAÇÃO
8.1. A classificação geral dar-se-á a partir dos pontos obtidos pelo candidato na somatória da avaliação curricular com a
prova objetiva.
8.2. Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios, sucessivamente:
a) maior grau de escolaridade/titulação acadêmica;
b) ter exercido a função de jurado do tribunal do júri (art. 440, do CPP);
c) idade mais avançada.
8.3. Ocorrendo, ainda, o empate de idade em função da data de nascimento, serão solicitadas e analisadas as Certidões
de Nascimento dos candidatos empatados, para constatar o desempate em hora(s) e minutos(s).
8.4. Fica assegurado aos candidatos que tiverem idade igual ou superior a 60(sessenta) anos, nos termos do art. 27 da
Lei  federal  n° 10741/2003 (Estatuto do Idoso),  a idade mais avançada como primeiro critério para desempate,  em
detrimento dos demais critérios previstos no subitem 8.2.
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9. DOS RECURSOS
9.1.  Poderá  ser  interposto  recurso  quanto  ao  resultado  preliminar  deste  processo  seletivo,  dirigido  à  comissão
organizadora, conforme formulário constante no Anexo II.
9.2. Não serão apreciados recursos interpostos contra avaliação, nota ou resultado de outro(a) candidato(a), bem como
encaminhados fora do período estabelecido.

10. DA CONVOCAÇÃO.
10.1. A convocação dos voluntários selecionados será feita exclusivamente pela Imprensa Oficial  do Município de
Catanduva, através do site www.catanduva.sp.gov.br
10.2. O(A) candidato(a) selecionado(a) deverá manter atualizados seus dados para contato junto à Secretaria municipal
de Educação de Catanduva, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização.

11. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
11.1. Conhecimentos Pedagógicos: Alfabetização e Letramento; Planejamento e avaliação;
11.2. Língua Portuguesa: Noções básicas; interpretação de Texto.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação expressa das normas contidas neste Edital.
12.2. Os candidatos aprovados serão convocados obedecendo rigorosamente a ordem de classificação.
12.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado.

Sandra Regina Bonifácio
Secretária Municipal de Educação do Município de Catanduva

CRONOGRMAMA
Inscrições 08, 09 e 12 de março de 2018, das 

8h às 11h e das 13h30 às 16h.
Secretaria Municipal de Educação, 
Rua Amazonas, 183 – Centro – 
Catanduva/SP

Avaliação Objetiva 19/03/2018 Locais e horários a serem 
informados na Imprensa Oficial do 
Município de Catanduva

Resultado Preliminar 23/03/2018 Imprensa Oficial do Município de 
Catanduva

Interposição de Recursos 26/03/2018, das 8h às 11h e das 
13h30 às 16h

Secretaria Municipal de Educação, 
Rua Amazonas, 183 – Centro – 
Catanduva/SP

Resultado Final 28/03/2018 Imprensa Oficial do Município de 
Catanduva
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EDITAL SIMPLIFICADO Nº 03/2018
PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO

ANEXO I

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

Nome do candidato: _______________________________________________________________

RG: _____________________ Órgão Expedidor: ____________ Data de Emissão: ___/____/____

CPF: ____________________  PIS/PASEP: ____________________

Endereço: ________________________________________ n° ____ Bairro___________________

Cidade _____________________________ UF _____ CEP ____________ 

Título de Eleitor: ______________________ Zona ______ Seção ______

Carteira Profissional _______________ Série _______ UF ___ Data de Expedição   ___/___/___

Data de nascimento __/__/____   Naturalidade __________________ Nacionalidade ____________

Nome do Pai _____________________________________________________________________

Nome da Mãe ____________________________________________________________________

DADOS PROFISSIONAIS

Situação Funcional: Outro Vínculo Empregatício (   ) sim   (   ) não

Função ___________________________ Tempo de serviço ______________________

Declaro  que  assumo  inteira  responsabilidade  pelas  informações  e  estar  ciente  das  penalidades

cabíveis.

Local e data: _________________________________________________________

__________________________
Assinatura (conforme RG)
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EDITAL SIMPLIFICADO Nº 03/2018
PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO

ANEXO II
FORMULÁRIO PARA RECURSO

À comissão do processo Seletivo para Programa Mais Alfabetização

Nome completo (sem abreviatura):_______________________________________
Função pleiteada: Assistente de Alfabetização
CPF: ________________, data de nascimento ___/___/____
E-mail atualizado para contato: _________________________________________

Solicito a revisão de minha pontuação sob os seguintes argumentos:
FUNDAMENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________

Catanduva, ____ de ___________ de 2018.

_________________________________
Assinatura conforme RG
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