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EDITAL 001/2022 – SEMED/PMSBP 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTES DE 

ALFABETIZAÇÃO VOLUNTÁRIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA TEMPO DE 

APRENDER. 

 

A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará, por meio da Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED), torna público o edital do Processo Seletivo Simplificado para a seleção de Assistentes de 

Alfabetização Voluntários para o Programa Tempo de Aprender, instituído pela Portaria MEC nº 

280, de 19 de fevereiro de 2020, consolidado pela  Resolução CD/FNDE nº 06, de 20 de abril de 

2021, que dispõem sobre a implementação das medidas necessárias à operacionalização das ações 

de fornecimento de recursos via Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, para atuação de 

assistentes de alfabetização e de cobertura de outras despesas de custeio, no âmbito do Programa 

Tempo de Aprender. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado de Assistente de Alfabetização Voluntário a que se destina 

o presente edital, tem como meta o preenchimento de vagas para atuação no Programa Tempo de 

Aprender nas Unidades Escolares Municipais de Santa Bárbara do Pará, selecionadas de acordo 

com critérios estipulados pelo Ministério da Educação (MEC); 

1.2. Os candidatos selecionados, convocados e designados, atuarão pelo período de até 08 (oito) 

meses com início a ser estipulado pela Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara do Pará 

(SEMED/PMSBP), e de acordo com os recursos repassados às unidades escolares, participantes do 

programa; 

1.3. A vigência do Processo Seletivo terá duração de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por 

igual período e/ou conforme o interesse da administração pública; 

1.4. Os candidatos selecionados e classificados assinarão o TERMO DE ADESÃO E 

COMPROMISSO DE VOLUNTÁRIO para as vagas existentes, relacionadas neste Processo Seletivo; 

1.5. A Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara do Pará não tem a obrigatoriedade de 

convocar todos os candidatos selecionados e classificados. Essa convocação será regida, 

exclusivamente, pelos critérios vigentes e de acordo com a demanda de cada Unidade Escolar, objeto 

do Programa Tempo de Aprender. 

 

2. DO PROGRAMA 

2.1. O Programa Tempo de Aprender, instituído pela Portaria MEC nº 280 de 19 de fevereiro 

de 2020, tem a finalidade de melhorar a qualidade da alfabetização em todas as escolas públicas do 

Brasil, por meio de fortalecimento e apoio às Unidades Executoras do Ensino da Rede Pública 

Municipal no processo de alfabetização dos estudantes regularmente matriculados nas turmas de 

1º e 2º anos do Ensino Fundamental. Sua proposta é elevar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem, assegurar o direito à alfabetização dos alunos, acompanhando de modo efetivo o 

desenvolvimento de toda trajetória educacional em seus diferentes níveis e etapas. 
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2.2. São objetivos do Tempo de Aprender: 

I.  Elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização, da literacia e da 

numeracia, sobretudo nos anos iniciais do ensino fundamental, por meio de abordagens 

cientificamente fundamentadas; 

II.  Contribuir para a consecução da Meta 5 do Plano Nacional de Educação, de que trata o Anexo à Lei 

nº 13.005, de 2014; 

III.  Assegurar o direito à alfabetização a fim de promover a cidadania e contribuir para o 

desenvolvimento social e econômico do país; e 

IV.  Impactar positivamente a aprendizagem no decorrer de toda a trajetória educacional, em seus 

diferentes níveis e etapas. 

 

3. DOS REQUISITOS DE INSCRIÇÃO 

3.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos para participar do processo seletivo;  

3.2. As inscrições são gratuitas e serão realizadas de forma on-line, via e-mail: 

(pss.semed.sbp@gmail.com), no período de 22 a 27/03/2022, mediante o envio de Currículo 

Profissional e/ou Currículo Lattes acrescidos de documentações comprobatórias encaminhadas em 

arquivo único no formato PDF, com o assunto “PSS-ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO-NOME 

DO CANDIDATO”, devendo sinalizar no corpo do E-mail e/ou no Currículo, sua disponibilidade de 

horário para desempenho das atividades; 

3.3. Documentos que deverão ser enviados em arquivo único no formato PDF:  

✔ RG e/ou Carteira de Habilitação; 

✔ CPF; 

✔ Comprovante de residência. 

✔ Diploma ou Certificado de conclusão de Ensino Médio/Magistério ou; 

✔ Certificado de Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia ou; 

✔ Certificado em Licenciatura Plena em Letras-Língua Portuguesa ou;  

✔ Histórico/Declaração de matrícula para os graduandos a partir do 4º semestre;  

✔ Certificado de cursos de qualificação e aperfeiçoamento na área da alfabetização;  

✔ Certificado/Declaração de experiência em alfabetização ou atuação em Programa voltados à 

Alfabetização; 

3.4. Será reservado o percentual de 2% (dois por cento) das carências surgidas às Pessoas Com 

Deficiência – PCD, devidamente comprovada por meio de laudo e/ou parecer médico, ficando a 

lotação vinculada à ordem decrescente de classificação de PCD’s e à capacidade para exercício da 

função. 

3.5. Não será aceita outra forma de inscrição que não atenda ao estabelecido nos itens 3.2 e 3.3; 

3.6. Será aceita somente uma inscrição por candidato, sendo considerado o e-mail mais recente 

enviado até o período estabelecido no item 3.2; 

3.7. As inscrições que não atenderem todos os requisitos fixados serão indeferidas; 

3.8. Depois de efetivada a inscrição, os dados constantes via e-mail de inscrição não poderão 

sofrer alterações; 

mailto:pss.semed.sbp@gmail.com
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3.9. Serão obrigatórios os seguintes critérios para a inscrição e atuação como Assistente de 

Alfabetização Voluntário: 

✔ Ser brasileiro(a); 

✔ Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição; 

✔ Ser residente no município de Santa Bárbara do Pará (apresentar comprovante de residência); 

✔ Ter, no mínimo, formação de nível médio completo (Magistério); 

✔ Ter formação em Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou Licenciatura Plena em Letras - Língua 

Portuguesa ou estar cursando a partir do 4º semestre; 

✔ Não possuir vínculo como servidor público; 

✔ Ter disponibilidade de tempo, seja ele de modo integral ou parcial (manhã, intermediário e tarde); 

✔ Candidatos com experiência comprovada na atuação em programas e projetos relacionados à 

alfabetização. 

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO VOLUNTÁRIO DO 

PROGRAMA 

4.1. O assistente de alfabetização atuará em Unidades Escolares no período de 05 (cinco) horas 

semanais distribuídas em 60 (sessenta) minutos diários e/ou de acordo com a especificidade e 

organização de cada escola, definido pela Secretaria Municipal de Educação. 

4.2. São atribuições do Assistente de Alfabetização Voluntário: 

✔ Cumprir carga horária 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 frequência; 

✔ Elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos e atividades realizadas 

mensalmente; 

✔ Atuar segundo as orientações e demandas da escola referente ao programa, em comum acordo 

com o Professor Alfabetizador da(s) turma(s) para a(s)(qual(s) for designado, para o cumprimento de 

suas tarefas, tendo em vista a construção dos planejamentos, estratégias e intervenções 

pedagógicas necessárias para o sucesso da aprendizagem e alfabetização dos discentes. 

✔ Realizar o Curso On-line de Práticas de Alfabetização do Programa Tempo de Aprender, a 

fim de garantir apoio e suporte pedagógico orientador e formativo para as escolas onde atuará. 

 

5. DA AJUDA DE CUSTO 

5.1. O Assistente de Alfabetização receberá, a título de ressarcimento, o valor instituído pela 

Portaria nº 280, de 19 de fevereiro de 2020, para o Tempo de Aprender em 2022 e Art. 7º, I da 

Resolução nº 06/2021 do MEC/FNDE e em nenhuma hipótese configura-se como remuneração 

por serviços prestados e/ou vínculo empregatício, na forma definida na Lei nº 9.608, de 18 de 

fevereiro de 1998; 

5.2. O recurso referente ao ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos 

Assistentes de Alfabetização Voluntários são oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação FNDE/MEC, e foram repassados às Unidades Executoras (escolas) de acordo com a 

Resolução CD/FNDE nº 06, de 20 de abril de 2021; 
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5.3. Os Assistentes de Alfabetização receberão ajuda de custo mensal cujo valor estará de acordo 

com a quantidade de turmas em que atuarão, bem como, de acordo com os critérios técnicos 

estabelecidos pelo MEC para a classificação das unidades escolares em vulneráveis ou não 

vulneráveis, com os seguintes valores atribuídos: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês, por 

turma, para as unidades escolares consideradas não vulneráveis; R$ 300,00 (trezentos reais) por 

mês, por turma, para as unidades escolares consideradas vulneráveis. 

 

6. DAS VAGAS 

6.1. Serão ofertadas de 07 a 11 vagas, a serem preenchidas de acordo com o quantitativo de 

turmas ofertadas no 1º e 2º anos do Ensino Fundamental de cada Unidade de Ensino do município 

de Santa Bárbara do Pará, inscritas e confirmadas no programa Tempo de Aprender. 

6.2. As vagas serão preenchidas de modo a atenderem as necessidades das Unidades Escolares, 

conforme Quadro 01 – Escolas Contempladas, Número de Turmas e Número de Vagas, sendo 

os Assistentes de Alfabetização Voluntários, convocados segundo a ordem de classificação; 

 

Quadro 01 – Escolas Contempladas, Número de Turmas e Número de Vagas 

ESCOLAS E TURMAS CONTEMPLADAS COM ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 

ESCOLA NÚMERO DE TURMAS  NÚMERO DE VAGAS 

E.M.E.I.E.F. MÔNICA 04 Até 02 Assistentes 

E.M.E.I.E.F. CASULO LIBÉLULA 02 01 Assistente 

E.M.E.I.E.F. EXPEDITO LEÃO* 04 Até 02 Assistentes 

E.M.E.I.E.F. DA COLEIPA 03 Até 02 Assistentes 

E.M.E.I.E.F. VALENTINA MOREIRA DA SILVA 02 01 Assistente 

E.M.E.I.E.F. BICHO DA SEDA 02 01 Assistente 

E.M.E.I.E.F. BAIRRO NOVO  04 Até 02 Assistentes 

TOTAL 21 Até 11 vagas 

Observação: *A escola é classificada pelo MEC como escola em situação vulnerável. 

 

6.3. Cada Assistente de Alfabetização Voluntário poderá atender até 04 (quatro) turmas, de 

acordo com sua disponibilidade; 

6.4. Em casos de desistência e/ou necessidade de substituição do assistente (antes do início da 

execução do Programa), será convocado outro candidato de acordo com a ordem de classificação; 

6.5. Em casos de desistência e/ou necessidade de substituição de assistentes no decorrer do 

Programa a(s) vaga(s), será(ão) prioritariamente, distribuída(s) entre os Assistentes de Alfabetização 

Voluntários que estejam atuando que possuam disponibilidade de atendimento. 
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7. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

7.1. A classificação dos candidatos seguirá os critérios de pontuação abaixo, considerando o 

maior valor de pontuação. 

FORMAÇÃO / EXPERIÊNCIA A SER COMPROVADA PONTUAÇÃO 

i. Experiência comprovada em Alfabetização ou atuação em 

Programas voltados para Alfabetização; 

Até 06 pontos (01 ponto para 

cada ano completo até o máximo 

de 06 pontos) 

ii. Certificação em Cursos de Qualificação e Aperfeiçoamento 

na área da Alfabetização; 

Até 02 pontos (0,5 ponto por 

curso) 

iii.Certificado de Especialização na área de Alfabetização. 02 pontos 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 10 PONTOS 

7.2.  Em caso de empate na pontuação, o critério de desempate se dará pela maior pontuação no 

item i, seguido pelo item ii. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Este Processo Seletivo seguirá o seguinte Cronograma: 

ETAPA DATA/PERÍODO 

Publicação do Edital 23/03/2022 

Período de inscrição 23 a 28/03/2022 

Divulgação dos resultados após análise dos Currículos 06/04/2022 

Comprovação da documentação informada no ato de inscrição 07 e 08/04/2022 

Convocação dos Classificados e Assinatura do Termo 11/04/2022 

8.2. Todas as informações prestadas referentes à Documentação Pessoal, Formação Acadêmica 

e Currículo Profissional deverão ser apresentadas no ato da convocação munidos dos documentos 

comprobatórios originais e oficiais exigidos no item 3.3. 

8.3. O Assistente de Alfabetização poderá ser desligado a qualquer momento, no caso de: não 

estar correspondendo às finalidades e objetivos do Programa; prática de atos de indisciplina; maus 

tratos desabonadores de conduta pessoal e profissional; 

8.4. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação de 

Santa Bárbara do Pará. 

Santa Bárbara do Pará/PA, 23 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

Maria Luísa Valente de Matos de Moraes 

Secretária Municipal de Educação – SEMED/PMSBP 
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