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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL N° 007/2018 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO VOLUNTÁRIOS PARA 
ATUAREM NO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 

 

A   SECRETARIA   MUNICIPAL   DE EDUCAÇÃO de Casimiro de Abreu, torna público o edital para a 
seleção e constituição do banco de Assistentes de Alfabetização voluntários para o Programa Mais 
Alfabetização, instituído pela Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018. 

1. DO PROGRAMA 

1.1. Programa Mais Alfabetização tem o objetivo de 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. 

1.2. São objetivos do Programa Mais Alfabetização, Art 3°: 

I. Fortalecer o processo de alfabetização dos anos iniciais do Ensino Fundamental, por meio do 
atendimento às turmas de 1º ano e de 2º ano; 
II. Promover a integração dos processos de alfabetização das Unidades Escolares com a política 
educacional da rede de ensino; 
III. Integrar as atividades ao Projeto Político Pedagógico - PPP da rede e das Unidades Escolares; 
IV. Viabilizar atendimento diferenciado às Unidades Escolares vulneráveis; 
V. Estipular metas do programa entre o ministério da educação - MEC, os entes federados e as 
Unidades Escolares participantes no que se refere à alfabetização das crianças do 1º ano e do 2º ano 
do Ensino Fundamental, considerando o disposto na BNCC; 
VI. Assegurar o monitoramento e a avaliação periódica da execução e dos resultados do 
programa; 
VII. Promover o acompanhamento sistemático, pelas redes de ensino e Gestão Escolar, da 
progressão da aprendizagem dos estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do 
Ensino Fundamental; 
VIII. Estimular a cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 
IX. Fortalecer a gestão pedagógica e administrativa das redes estaduais, distrital e municipais de 
educação e de suas Unidades Escolares jurisdicionadas; e 
X. Avaliar o impacto do programa na aprendizagem dos estudantes, com o objetivo de gerar 
evidências para seu aperfeiçoamento. 

2. DA SELEÇÃO 

2.1.  A seleção destina-se ao preenchimento de até 05 vagas para Assistentes de Alfabetização 
voluntários do Programa Mais Alfabetização no âmbito do Município de Casimiro de Abreu - RJ, a 
serem distribuídas nas escolas públicas urbanas e do campo. 

2.1.1. A primeira vaga será disponibilizada imediatamente, as demais dependerão da organização 
operacional e das turmas. 

2.2.   Serão  considerados  os   Seguintes   Critérios   para   a   Seleção   de Assistentes de Alfabetização 
voluntários: 

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

• Ter formação de nível médio completo em magistério ou Curso Normal Superior; 

2.3.  O Processo Seletivo Simplificado para Assistentes de Alfabetização voluntários será executado 
pela Secretaria Municipal de Educação de Casimiro de Abreu com a participação da Comissão de 
Inscrição e Avaliação instituída pela Portaria nº 005/2018. 

3. DO PERFIL 

3.1.  Poderão participar do processo seletivo candidatos com o seguinte PERFIL: 

 - Profissionais com curso de magistério em nível médio ou curso Normal Superior; 

4.    DAS    ATRIBUIÇÕES    DOS    ASSISTENTES    DE    ALFABETIZAÇÃO    DO PROGRAMA. 

4.1. O assistente de alfabetização, apoiará o professor alfabetizador nas Unidades Escolares 
considerando os critérios estabelecidos neste edital. 

4.2. O assistente de alfabetização voluntário irá atuar nas Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino, podendo atender no mínimo 01 (uma) turma, com período de 5h semanais, e no máximo, 06 
(seis) turmas, totalizando 30h semanais. 

4.3. Considera-se o apoio dos assistentes de alfabetização ao professor alfabetizador como de 
natureza voluntária nos termos da Lei Federal nº 9.608/1998 – Lei do Voluntariado.  Considera-se 
serviço voluntário, a atividade não remunerada, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, 
científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. 

4.4. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista 
previdenciária ou afim. 

4.5. São atribuições do assistente de alfabetização: 

I. Participar do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação do Programa na 
escola; 
II. Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do Programa; 

III. Auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas por ele; 

IV. Elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos e atividades realizadas 

mensalmente; 
V. Acessar o sistema de monitoramento do Programa/CAEd digital, cadastrar as atividades 
pedagógicas desenvolvidas, para que o Professor ou o Coordenador da escola analisem e validem 
posteriormente; 

VI. Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao 

Programa; 
VII. Realizar as formações indicadas pelo MEC. 

5. DAS INSCRIÇÕES: 

5.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

5.2.  No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 

a)  Ficha de inscrição devidamente preenchida, com todos os dados solicitados, sem emendas e/ou 
rasuras; e 

b) Fotocópias nítidas dos seguintes documentos, com a apresentação dos originais para fins de 
conferência: 
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I - Carteira de Identidade (frente e verso);  

II - CPF; 

III – Título de Eleitor com o comprovante do último pleito com quitação eleitoral 

IV - Comprovante de residência; 

V   -   Diploma – Ensino Médio (magistério) ou Curso Normal Superior 

VI -  Diploma – Ensino Superior (Educação) em Pedagogia 

VII – Declaração, emitida pela Instituição de Ensino onde o voluntário esteja matriculado (graduação) 
constando o nome, o curso (Pedagogia) e o período. 

VIII – Pós-graduação em Psicopedagogia. 

5.5. As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo Seletivo Simplificado são de inteira 
responsabilidade do candidato, ficando a Coordenação no direito de excluí-lo, caso comprove 
inveracidades das informações. 

5.6. Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição. 

5.7.  Será entregue ao candidato o comprovante de requerimento de inscrição do Processo Seletivo 
Simplificado. 

5.8.    Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação exigida. 

6. DA QUANTIDADE DE VAGAS 

6.1. Será disponibilizada até 5 (cinco) vagas para Assistentes de Alfabetização do Programa Mais 
Alfabetização nas Unidades de Ensino em Casimiro de Abreu. Os demais classificados ficarão num 
cadastro reserva para necessidade, seguindo rigorosamente a ordem de classificação. 

7. DA SELEÇÃO 

7.1.  A Secretaria Municipal de Educação de Casimiro de Abreu instituiu Comissão da Seleção Pública 
dos Assistentes de Alfabetização Voluntários do Programa Mais Alfabetização, através da Portaria nº 
005/2018, responsável por coordenar e executar todo o processo seletivo. 

7.2. A seleção será feita através da titulação, qualificação e experiência (previstos no item 5.2.). 

7.3 A comprovação será por meio da apresentação dos documentos relacionados no item 5.2 com a 
seguinte pontuação:  

Titulação, qualificação e experiência a ser comprovada Pontuação 

Pedagogo ou Curso Normal Superior*                                        12 

Pedagogo (CURSANDO) 08 

Pós-graduação em Psicopedagogia 09 

Experiência em regência de classe no município de Casimiro de 
Abreu (1,0 pontos a cada 6 meses, máximo 6 pontos). 

06 

Experiência em regência de classe em qualquer município ou estado 
da federação (0,5 pontos a cada 6 meses, máximo 3 pontos). 

03 

Pontuação máxima 30 

* Importante deixar claro que o candidato só pontuará com o Curso Normal Superior se o mesmo tiver 
certificado de Curso Normal de Nível Médio (Magistério). 

7.4 A seleção será conduzida pela comissão instituída pela Portaria nº 005/2018. 

7.5.  O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste Edital. 
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7.6.  O resultado será organizado e publicado no site da Prefeitura por ordem de classificação. 

7.7. Se ocorrer empate na nota final terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

a) tenha a maior idade. 

b) Tenha somado o maior número de pontos com experiência profissional. 

7.8. Todos os candidatos habilitados serão considerados aprovados constituindo assim o banco de 
Assistentes de Alfabetização do Programa Mais Alfabetização da Secretaria Municipal de Educação de 
Casimiro de Abreu. 

7.9.    A lotação acontecerá conforme ordem de classificação, bem como a necessidade das Unidades 
Escolares. 

7.10. A classificação final será divulgada de acordo com cronograma, Anexo IV. 

8. DA LOTAÇÃO 

8.1.  A lotação obedecerá a ordem decrescente de classificação dos candidatos aprovados na seleção e 
o atendimento dos critérios estabelecidos no item 2.2. deste Edital. 

8.2.  Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes no item 2.2. deste Edital, 
assinarão o Termo de Compromisso para Assistentes  de  Alfabetização,  pelo  prazo  de  6  (seis) 
meses,  período  este  que  poderá  ser  alterado  de  acordo  com  normas  e diretrizes (a serem) 
estabelecidas pelo FNDE/MEC. 

8.3.  Em caso de desistência, será convocado, o candidato classificado seguindo a ordem decrescente 
de pontos. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

9.1. O apoio financeiro será executado diretamente pelas Unidades Executoras (Escolas) e dar-se-á por 
meio da cobertura de despesas de custeio, via Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. 

9.2. O Assistente voluntário de Alfabetização receberá, a título de ressarcimento, o valor instituído pela 
Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018, para o Programa Mais Alfabetização em 2018: escola 
vulnerável R$ 300,00 por turma e escola não vulnerável R$ 150,00 por turma. 

9.3.   O Assistente voluntário de Alfabetização selecionado para desenvolver as atividades de apoio ao 
professor alfabetizador, terá carga horária diária mínima de 60 (sessenta) minutos por turma. 

9.4.   A quantidade de turmas de cada assistente voluntário de alfabetização dependerá do tipo de 
Unidade Escolar (vulnerável ou não vulnerável), do planejamento da escola para a atuação do 
Assistente de Alfabetização e da disponibilidade de tempo do assistente. 

9.5.  Os candidatos selecionados deverão participar de uma formação inicial para desempenho de suas 
atribuições, em local e data a ser definido posteriormente, ocasião em que procederão à assinatura do 
Termo de Adesão e Compromisso. 

9.6. O Assistente voluntário de Alfabetização poderá ser desligado a qualquer tempo, no caso de: não 
estar correspondendo as finalidade e objetivos do Programa; prática de atos de indisciplina, maus 
tratos desabonadores de conduta pessoal e profissional. 

9.7.  Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação de Casimiro 
de Abreu – RJ. 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Inscrição número:  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - Edital Nº 007/2018 

 

Nome do Candidato: ________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________ 

Município: _________________________________________________ Estado: _________ 

Telefone: ________________________ E-mail: ____________________________________ 

 

 

(   ) Assistente de Alfabetização - PMALFA 

 

 
Eu, abaixo assinado, declaro conhecer e aceitar todas as normas do Processo Seletivo 
Simplificado, Edital nº 007/2018, da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu – Secretaria 

Municipal de Educação, bem como a legislação pertinente sobre o funcionamento do Programa 
PMALFA. 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
Deverão ser apresentados ORIGINAIS e CÓPIAS dos seguintes documentos 

a) Carteira de Identidade ou documento oficial com foto; 

b) CPF; 

c) Titulo de Eleitor e comprovante de votação do último pleito; 

d) Comprovante de residência atualizado, se não possuir, declaração com firma reconhecida em cartório; 

e) Diploma de formação em nível médio completo (magistério) ou diploma de curso normal superior; 

f) Declaração de graduação, constando o nome, o curso (Pedagogia) e o período. 

g) Comprovante de Qualificação Profissional (pós-graduação em Psicopedagogia) ou Experiência; 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

     RECIBO DE INSCRIÇÃO – PSS – Edital nº 007/2018 
 

Inscrição número:  
Candidato: ____________________________________________________________ 
 

CPF: _________________________                 __________________________________________ 
                                                                    Assinatura e matrícula do responsável pela inscrição 
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TITULAÇÃO E EXPERIÊNCIA PARA O CARGO – ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 
 

TITULAÇÃO E EXPERIÊNCIA PONTOS 
Para uso 

da 
comissão 

Ensino Superior 
Licenciatura plena em pedagogia 
ou Curso normal superior*. 

12 

 

Ensino Superior 
(Cursando) 

Licenciatura em Pedagogia, 1 

ponto para cada período que esteja 
matriculado. Ex: 1 ponto para 1º 
período, 2 pontos para 2º período 

e assim por diante, até o 8º 
período 

08 

 

Qualificação 
Profissional 

Pós-Graduação “Lato Sensu” 

especialização em 
PSICOPEDAGOGIA, autorizada pelo 
MEC. 

09 

 

 

 
Experiência 

Experiência em regência de classe 
no município de Casimiro de Abreu 
(1,0 ponto a cada 6 meses, 

máximo 6 pontos). 

06 

 

 

Experiência em regência de classe 
em qualquer município ou estado 

da federação (0,5 pontos a cada 6 
meses, máximo 3 pontos). 

03 

 

Total  

 

 

* Importante deixar claro que o candidato só pontuará com o Curso Normal Superior se o 
mesmo tiver certificado de Curso Normal de Nível Médio (Magistério). 
 

 
PARA COMPROVAÇÃO: 
 
___ fotocópias (certificados de formação, declarações, carteira de trabalho, contrato ou outro 
documento que comprove SUA HABILITAÇÃO para o cargo, Experiência em Regência de Classe ou ainda 
Títulos de Formação Docente) sempre ORIGINAL E CÓPIA 

 
 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO II - TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO  
 
Art. 1º A Secretaria Municipal de Educação de Casimiro de Abreu, situada na Rua Padre 

Francisco Maria Talles, 570, entidade mantenedora da Educação Pública no Município de 
Casimiro de Abreu - RJ; com objetivos Educacionais aceita por este TERMO DE ADESÃO: 
 Sr (a) _____________________________________________________________________, 

portador do RG________________ e do CPF ___________________ residente e domiciliado(a) 
à Rua ______________________________________________________________________ 
nº______,  complemento____________ Bairro___________ Cidade: ____________________ 

CEP: _______-_____ Fone: (___) _____________ daqui em diante citado(a) como “voluntário” 
da Unidade Escolar: ____________________________________________________________ 
 

Art. 2º O trabalho voluntário a ser desempenhado pelo “voluntário” junto a esta instituição, de 
acordo com a lei nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998, é atividade não remunerada, e não gera 
vínculo empregatício, nem funcional, ou quaisquer obrigações trabalhistas, providenciarias e 

afins. 
 
 I – OBJETO – Prestar serviço voluntário na ______________________________________, 

das _______ às _____ horas no (s) dia(s) __________________________ .  
 
II - CONDIÇÕES  

 
A. O “voluntário” deverá cumprir, durante sua permanência na 
__________________________, as normas estabelecidas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, na Lei 9.394/96 e no Regimento Escolar. Tendo como dever apenas o 

cumprimento de sua tarefa específica, respeitando a duração e horários especificados; e 
visando sempre atingir os objetivos esperados.  
 

B. Realizar as atividades conforme o combinado entre as partes envolvidas quanto aos dias e 
horários para desenvolvimento das atividades. O voluntário deve ser assíduo e ter 
compromisso e responsabilidade na realização das atividades.  

 
III - PRAZO - O presente TERMO DE ADESÃO entrará em vigor a partir de ___/ ___/ ___ e tem 
validade de 6 meses, período este que poderá ser alterado de acordo com as normas e 

diretrizes (a serem) estabelecidas pelo FNDE/MEC. Ficam as partes dispensadas de qualquer 
aviso pré-formal, que implique em qualquer espécie de indenização em caso de desinteresse 
na continuidade da relação advinda do presente TERMO.  

 
IV - EU, VOLUNTÁRIO(A), ABAIXO ASSINADO(A) DECLARO QUE: 
 

a. Possuo disponibilidade de tempo, capacidade física e emocional para o desempenho das 
atividades voluntárias as quais irei realizar;  
b. As atividades a serem desenvolvidas se restringirão àquelas constantes do art. 1º da lei 

9.608/ 98;  
c. As atividades voluntárias previstas no presente termo, não compreendem atividades de 
estágio curricular, o qual se rege por regra própria;  
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d. As atividades serão prestadas de forma VOLUNTÁRIA, a qual não gera vínculo empregatício, 
nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim;  

e. Na hipótese do desempenho das atividades voluntárias acarretarem danos a terceiros, 
decorrentes de dolo ou culpa, sei que estarei sujeito a arcar com os consequentes prejuízos;  
f. Tenho conhecimento de que o ressarcimento de eventual despesa realizada em razão do 
desempenho das atividades voluntárias somente será efetuada se for expressamente 

autorizada por escrito, pela Secretaria Municipal de Educação, nos limites desta autorização e 
mediante prestação de contas; 
g. Declaro ainda que estou ciente dos valores a serem pagos, pela Unidade Executora, 

transferidos através do PDDE, a título de ressarcimento, no valor de R$ 300,00 por turma de 
escola vulnerável e R$ 150,00 reais por turma de escola não vulnerável. 
  

V - Este TERMO, após lido e aprovado, vai assinado pelo voluntário e responsável pelo 
voluntário, em uma única via, de onde poderão ser extraídas cópias necessárias.  
VI - O “voluntário” ao assinar este termo de adesão declara estar ciente da legislação 

específica sobre o Serviço Voluntário e que aceita atuar como voluntário nos termos do 
presente Termo de adesão. 
 

 
Casimiro de Abreu, __ de maio de 2018. 
 

 
 
 

__________________________________             __________________________________ 
    Prestador (a) de Serviço voluntário               Diretor da Unidade de Ensino ou representante 
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ANEXO III – RELAÇÃO DE ESCOLAS 
 

 
GRUPO 01 – ESCOLA VULNERÁVEL – 10h por turma 
 

Nº Unidade Escolar 

01 Escola Municipal Santa Luzia (Professor Souza) 

  

 
GRUPO 02 – ESCOLAS NÃO VULNERÁVEIS – 5h por turma 
 

Nº Unidades Escolares 

04 Escola Municipal Pastor Abel de Souza Lyrio (Centro, Barra de São João) 

06 Escola Municipal Professor Moysés Silveira (Boa Esperança) 

09 Escola Municipal Pedro dos Santos Silva–Padre Pedro (Palmital) 

  

  
 

ANEXO IV – CRONOGRAMA 

 

ETAPA DATA LOCAL 

Divulgação do Edital 29/05/2018 
Mural da SEMED no site 

www.casimirodeabreu.rj.gov.br 

Inscrições 04/06/2018 

Local: Secretaria Municipal de Educação – 

SEMED 
Horário: 10h às 16h. 

Endereço: Rua Padre Francisco Maria 
Talles, 570. Mataruna, Casimiro de Abreu – 

RJ 

Divulgação dos Resultados 05/06/2018 Mural da SEMED e no site às 15h: 

www.casimirodeabreu.rj.gov.br 

Escolha de vagas e 

assinatura do Termo de 

Compromisso 

06/06/2018 

Local: Secretaria Municipal de Educação – 
SEMED  

Horário: 13h. 
Endereço: Rua Padre Francisco Maria 

Talles, 570. Mataruna, Casimiro de Abreu - 

RJ 
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