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EDITAL DE REABERTURA DE INSCRIÇÕES  

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 a REABERTURA do prazo e forma de inscrição do Edital 001/2022-

SEMED/PMSBP 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 INSCRIÇÕES: 

1.1. O prazo para realização de inscrição fica reaberto, também na forma presencial, no horário 

das 8h às 12h e 13h às 18h nos dias 06, 07, 08 e 11/04/2022. 

1.2. As inscrições já realizadas permanecem válidas conforme o Edital 001/2022 – 

SEMED/PMSBP.  

1.3. Fica retificado o Edital de Abertura 001/2022 – SEMED/PMSBP, passando a conter as 

seguintes datas e formas de inscrição:  

1.4. 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 e de 06 a 11/04/2022, 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; 

1.5. Serão aceitas inscrições na forma presencial na Secretaria Municipal de Educação, situada à 

Rua Francisco Baia, nº 108, Centro, Santa Bárbara do Pará, no horário das 8h às 12h e 13h às 18h 

nos dias 06, 07, 08 e 11/04/2022, mediante a entrega de Currículo Profissional e/ou Currículo Lattes, 

acrescidos de documentações comprobatórias, em envelope lacrado com identificação PSS-

ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO-NOME DO CANDIDATO”, devendo constar no currículo a 

disponibilidade de horário para desempenho das atividades; 

1.6. Documentos que deverão ser enviados em arquivo único no formato PDF na forma online e em 

envelope lacrado na forma presencial de inscrição: 

✓ RG e/ou Carteira de Habilitação; 

✓ CPF; 
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✓ 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; 

 

1.7. 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 a capacidade para exercício da 

função. 

1.8. Não serão aceitas outras formas de inscrições que não atendam ao estabelecido nos itens 

1.4 e 1.5; 

1.9. Será aceita somente uma inscrição por candidato na forma online, sendo considerado o e-

mail mais recente enviado até o período estabelecido no item 1.4; 

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

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

sofrer alterações; 

1.12. 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. 
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2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

2.1 Este Processo Seletivo seguirá o seguinte Cronograma: 
 

ETAPA DATA/PERÍODO 

Republicação do Edital 06/04/2022 

Período de inscrição 06 a 11/04/2022 

Divulgação dos resultados após análise dos Currículos 13/04/2022 

Comprovação da documentação informada no ato de inscrição 18/04/2022 

Convocação dos Classificados e Assinatura do Termo 20/04/2022 

 

2.2 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 1.6. 
2.3 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; 
2.4 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação de 
Santa Bárbara do Pará. 

Santa Bárbara do Pará/PA, 06 de abril de 2022. 
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