
1a_ siOJOAO 
_§1lABOAVISTA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO 

RUA BENJAMIN CONSTANT, 155-CENTRO-13870-220 
TEL: (19) 3634-2636 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA - SP 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ASSISTENTES DE ALFABETIZA(:AO PARA ATUAREM COMO 
VOLUNTARIOS NO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER 

EDITAL N° 01/ 2021 

O Departamento Municipal de Educac;ao de Sao Joao da Boa Vista - SP, torna publico o edital para a selec;ao e 
constituic;ao do banco de Assistentes de Alfabetizac;ao Voluntarios para o Programa Tempo de Aprender, 
institufdo pelas Portaria MEC nQ 280, de 19 de fevereiro de 2020 e Resoluc;ao MEC/FNDE nQ 6, de 20 de abril de 
2021. 

0 Assistente de Alfabetizac;ao Voluntario recebera, a tftulo de ressarcimento de despesas com transporte e 
alimentac;ao, os valores estipulados pelo Programa, conforme o item 4.5 deste Edital. 

1. DO PROGRAMA 

1.1. 0 Programa Tempo de Aprender tern como finalidade melhorar a qualidade da alfabetizac;ao em todas as 
escolas publicas do Brasil. 

1.2. Sao prindpios do Programa Tempo de Aprender, em consonancia com a Base Nacional Com um Curricular -
BNCC, aqueles elencados na Polftica Nacional de Alfabetizac;ao - PNA, institufda pelo Decreto nQ 9.765, de 11 de 
abril de 2019. 

1.3. Segundo o Art. 6Q da referida legislac;ao, sao objetivos do Programa Tempo de Aprender: 

I - Elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no ambito da alfabetizac;ao, da literacia e da numeracia, 
sobretudo nos anos iniciais do ensino fundamental, por meio de abordagens cientificamente 
fundamentadas; 

II - Contribuir para a consecuc;ao da Meta 5 do Plano Nacional de Educac;ao, de que trata o Anexo a Lei nQ 
13.005, de 2014; 

111-_Assegurar o direito a alfabetizac;ao a fim de promover a cidadania e contribuir para o desenvolvimento 
social e economico do Pars: e 

IV - lmpactar positivamente a aprendizagem no decorrer de toda a trajet6ria educacional, em seus 

diferentes nfveis e etapas. 

2. DA SELE(:AO 

2.1. A selec;ao destina-se ao preenchimento de vagas para Assistentes de Alfabetizac;ao Voluntarios do Programa 
Tempo de Aprender no ambito do Munidpio de Sao Joao da Boa Vista - SP, a serem distribufdas nas escolas 

publicas urbanas e do campo. 

2.2. Serao considerados os seguintes criterios para a Selec;ao de Assistentes de Alfabetizac;ao Voluntarios: 

a) Ser brasileiro; 
b) Tera idade minima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscric;ao; 

c) Ter, no mfnimo, formac;ao de nfveJ medio completo no Magisterio ou ser estudante de graduac;ao em 
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pedagogia ou formac;:ao em nfvel superior com graduac;:ao em Pedagogia ou Normal Superior; 

d) Possuir, no ato da atribui~ao, o Certificado de Forma~ao Continuada em Praticas de 

Alfabetiza~ao, com carga horaria de 30 horas, oferecido pelo Mee, disponivel em: 

https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/sealf/curso/5401/informacoes 

2.3. O Processo Seletivo Simplificado para Assistentes de Alfabetizar;:ao Voluntarios sera executado pelo 

Departamento Municipal de Educar;:ao de Sao Joao da Boa Vista - SP, atraves da Comissao de lnscrir;:ao e 

Avaliar;:ao. 

2.4. A Prova Objetiva se realizara no dia 23 de setembro de 2021, as 19 horas, na EMEB "Jose Peres 

Castelhano", situada na Rua Napoleao Conrado, 171, Sao Benedito, Sao Joao da Boa Vista - SP. 

3. DO PERFIL 

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

a) Professores alfabetizadores dos 19 e 29 anos, aposentados ou nao, com disponibilidade de carga 

hor'aria; 

b) Professores atuantes na rede municipal de ensino, com disponibilidade de carga horaria; 

c) Estudantes de graduar;:ao em pedagogia; 

d) Profissionais com curso de magisterio em nfvel media; 

4. DAS ATRIBUl(:OES E CARGA HORARIA 

4.1. 0 Assistente de Alfabetizar;:ao Voluntario apoiara o Professor Alfabetizador, prioritariamente no turno 

regular, considerando os criterios-estabelecidos na Resolur;:ao MEC/FNDE n9 6, de 20 de abril de 2021. 

4.2. A atividade do Assistente de Alfabetizac;:ao Voluntario junto ao Professor Alfabetizador dar-se-a por: 

I - um periodo de 5 (cinco) horas semanais, par turma, para unidades escolares nao vulneraveis, ou 

II - um periodo de 10 (dez) horas semanais, por turma, para as unidades escolares vulneraveis. 

4.3. Aos Assistentes de Alfabetizar;:ao Voluntarios poderao ser atribufdas, no maxima, 4 (quatro) turmas em 

escolas consideradas vulneraveis, 8 (oito) turmas em escolas nao vulneraveis ou outra combinar;:ao equivalente, 

desde que nao ultrapassem 40 (quarenta) horas, em termos de quantidades de horas semanais, salientando que 

a carga horaria diaria minima e de 60 (sessenta) minutos par turma. 

4.4. As atividades desempenhadas pelo assistente de alfabetizar;:ao serao consideradas de NATUREZA 

VOLUNTARIA, na forma definida na Lei n9 9.608, de·1998, sendo obrigat6ria a celebrar;:ao do Termo de Adesao 

e Compromisso do Voluntario. 

I - O servir;:o voluntario nao gera vi nculo empregatfcio, nem obrigar;:ao de natureza trabalhista 

previdenciaria ou afim. 

4.5. 0 Assistente de Alfabetizar;:ao Voluntario sera ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no 

desempenho das atividades de apoio ao Professor Alfabetizador, conforme paragrafo 19 do art. 79 da Resolur;:ao 

MEC/FNDE n9 6, de 20 de abril de 2021, tomando coma referencial os seguintes valores unitarios: 
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I - R$ 300,00 (trezentos reais) por mes, por turma, para Assistente de Alfabetiza~ao Voluntario nas unidades 
escolares vulneraveis; e 

II - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mes, por turma, para Assistente de Alfabetiza~ao Voluntario 
nas demais unidades escolares; 

Ill - O ressarcimento de que trata os incisos I e II deste artigo sera efetuado pela Unidade Escolar, atraves 
de sua UEx, ao Assistente de Alfabetiza~ao Voluntario, mediante apresenta~ao de relat6rio e recibo mensal 
de atividades desenvolvidas pelo mesmo, que deverao ser mantidos em arquivo pela pr6pria UEx, pelo 
prazo e para os fins previstos nas normas vigentes do PDDE e de modo a atender ao previsto no art. 3Q da 
Lei nQ 9.608, de 1998. 

4.6. 0 ressarcimento de despesas de transporte e alimenta~ao dos Assistentes de Alfabetiza~ao Voluntario esta 
· condicionado a sua preseh~a fisica na escola, para apoio ao Professor Alfabetizador. Em caso de faltas, ocorrerao 
os devidos descontos proporcionais, nao sendo permitidas justificativas atraves de atestados medicos, conforme 
legisla~ao que regulamenta o programa. 

4.7. Compete ao Assistente de Alfabetiza~ao Voluntario a realiza~ao das atividades de acompanhamento 
pedag6gico sob a coordena~ao e supervisao do Professor Alfabetizador, conforme orienta~oes do 
Departamento Municipal de Educa~ao e com o apoio da Gestao Escolar na realiza~ao de atividades, com vistas 
a garantir o processo de alfabetiza~ao de todos os estudantes. 

5. DA QUANTIDADE DE VAGAS 

5.1. Serao disponibilizadas para o ano letivo de 2021, 57 (cinquenta e sete) turmas para os Assistentes de 
Alfabetiza~ao Voluntario do Programa Tempo de Aprender no ambito do Munidpio de Sao Joao da Boa Vista -
SP. 

5.2. A quantidade de turmas de cada Assistente de Alfabetiza~ao Voluntario dependera do tipo de unidade 
escolar (vulneravel ou nao vulneravel), do planejamento da escola para a atua~ao do mesmo e ainda, da 
disponibilidade de tempo do Assistente, em conformidade com o estabelecido no item 4.3 deste Edital. 

5.3. Para o ano letivo de 2022, sera atendida a demanda da Rede Municipal de Ensino, seguindo a determina~ao 
do Departamento Municipal de Educa~ao. 

6. DAS INSCRl<;:OES 

6.1. A inscri~ao do candidato implicara no conhecimento · e aceita~ao tacita das normas e condi~oes 
estabelecidas neste Edita I, em rela~ao as quais nao podera alegar desconhecimento. 

6.2. Nao sera cobrada taxa de inscri~ao. 

6.3. As inscri~oes serao realizadas exclusivamente pela internet, entre as 12 horas do dia 13 de setembro de 
2021 e as 23 horas e 59 minutos do dia 16 de setembro de 2021, no seguinte endere~o eletronico: 
https:ljcredencial.imasters.com.br/proces~o-seletivo-tempo-de-aprender 

6.4. No ato da inscri~ao o candidato devera preencher os dados solicitados e inserir os arquivos com os 

comprovantes de forma~ao academica: 
a) Diploma do curso de Pedagogia ou Normal Superior (para candidatos graduados); e/ou 

b) Certificado de conclusao do curso Magisterio em Nivel Medio; e/ou 
c) Comprovante de matricula da Universidade, quando se tratar de estudante universitario do curso de 
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d) Comprovante de cursos (Certificados na area de educa~ao e/ou alfabetiza~ao), sendo o maximo de 

3 (tres). 

I - o candidato deve inserir obrigatoriamente pelo menos 1 (um) dos tres comprovantes solicitados nos 

itens a, b ou c. 

II - Ap6s efetuar a inscric;ao o candidato devera imprimir o comprovante de inscri~ao, que sera solicitado 

no dia da prova objetiva. 

6.5. As informac;oes prestadas no ato de inscric;ao do Processo Seletivo Simplificado sao de inteira 

responsabilidade do candidato, ficando para a Comissao institufda o direito de excluf-lo, caso comprove 

inveracidades das informac;oes. 

6.6. Nao serao aceitos documentos ap6s o ato da inscric;ao. 

6.7. Serao eliminados os candidatos que nao apresentarem a documentac;ao exigida. 

6.8. Os dados pessoais fornecidos pelo candidato, no ato da inscric;ao, serao utilizados somente para fins deste 

Processo Seletivo, obedecendo a Lei Geral de Protec;ao de Dados Pessoais (Lei Federal nQ13.709/2018). 

7. DASELE~AO 

7.1. O Departamento Municipal de Educac;ao de Sao Joao da Boa Vista - SP, instituira a Comissao de lnscric;ao e 

Avaliac;ao para a selec;ao publica dos Assistentes de Alfabetizac;ao Voluntarios do Programa Tempo de Aprender, 

responsavel por coordenar e executar todo o processo seletivo. 

7.2. A selec;ao se dara por duas (02) eta pas: analise de comprovante de formac;ao academica e prova objetiva. 

7.3 A comprovac;ao academica se dara por meio da apresentac;ao dos documentos estipulados que atestam a 

titularidade do candidato e pontuarao da seguinte forma: 

Comprovante de Forma~ao Academica 

Diploma atualizado do Curso d~ Pedagogia ou Normal Superior 

Certificado de conclusao do Curso Magisterio em nfvel media 

Comprovante. de matrfcula da Universidade, quando se tratar de 

estudante universitario do Curso de Pedagogia; 

Comprovante de Cursos (Certificados na area de Educac;ao e/ ou 

Alfabetizac;ao) 

Pontua~ao Maxima 

Pontua~ao 

4 pontos 

3 pontos 

2 pontos 

1 ponto por certificado (maximo 3 
pontos) 

10 pontos 

7.4. A prova objetiva tera pontuac;ao maxima de 20 pontos ea nota final do candidato sera a soma das 2 {duas) 

etapas (maximo de 30 pontos). 

7.5. A prova objetiva sera constitufda por 20 (vinte) questoes, sendo 15 (quinze) de Lfngua Portuguesa, de nfvel 

medio e 5 (cinco) de conhecimentos especfficos da area de alfabetizac;ao. 
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7 .6. o tempo de duracao da prova objetiva sera de 1h30min, podendo o candidato se retirar da sala ap6s 30 
(trinta) minutos do infcio da prova. 

7.7. O candidato sera eliminado caso nao atenda as exigencias deste Edital. 

7.8. O resultado final, classificado por ordem decrescente sera divulgado no Site da Prefeitura Municipal de Sao 
Joao da Boa Vista - SP e afixado no rol de entrada do Departamento Municipal de Educacao, com data provavel 
de 04 de outubro de 2021. 

7 .9. Se ocorrer em pate na nota final, tera preferencia, sucessivamente, o candidate que tiver: 

a) Maier pontuacao na prova objetiva; 

b) Maier idade. 

7.10. Todos os candidates habilitados serao considerados aprovados, constituindo assim, o banco de Assistentes 
de Alfabetizacao Voluntario do Programa Tempo de Aprender do Departamento Municipal de Educacao de Sao 
Joao da Boa Vista - SP. 

7.11. A lotacao acontecera conforme ordem de classificacao e disponibilidade do candidate, bem como a 
necessidade das 1:1nidades escolares. 

7.12. A atribuicao das turmas sera feita pela Comissao de lnscricao e Avaliacao do Departamento Municipal de 
Educacao, em dia e local a serem divulgados no Site da Prefeitura Municipal de Sao Joao da Boa Vista - SP, 
conforme a disponibilizacao do recurse financeiro pelo FNDE. 

8. DA LOTA(:AO 

8.1. A lotacao obedecera a ordem decrescente de classificacao dos candidates aprovados na selecao e o 
atendimento dos criterios estabelecidos no item 2.2. deste Edital, principalmente quanto a apresentacao do 
Certificado de Forma~ao Continuada em Praticas de Alfabetiza~ao, com carga horaria de 30 horas, oferecido 
pelo Mee, disponfvel em: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/sealf/curso/5401/informacoes 

8.2. Os candidates classificados e que tenham preenchidos os requisites constantes no item 2.2. deste Edital, 
assinarao o Termo de Compromisso de Voluntario e prestarao as atividades de Assistentes de Alfabetizacao 
Voluntario, pelo prazo de 8 (oito) meses, perfodo este que podera ser alterado de acordo com normas e 
diretrizes a serem estabelecidas pelo FNDE/MEC. 

8.3. Em caso de desistencia do Assistente de Alfabetizacao Voluntario, sera convocado para lotacao o pr6ximo 
candidate classificado, segundo a ordem decrescente de pontos do resultado final. 

9. DISPOSl(:CES COVID-19 E GERAIS 

9.1. Considerando as recomendacoes e medidas dos centros e departamentos governamentais do Estado de 
Sao Paulo e municipal, com vistas a prevencao do contagio e ao com bate do novo Coronavfrus (COVID-19), serao 
observados os cuidados de distanciamento,social e higienizacao relatives a prevencao do contagio NOS DIAS DE 
APLICA<;AO DA PROVA OBJETIVA EDA ATRIBUl<;AO DAS TURMAS: 

a) E obrigat6rio ao candidate usar mascara de protecao facial com cobertura total de nariz e boca, durante 
todo o perfodo, sendo dispensado somente mediante apresentacao de declaracao medica especffica, 
em case de qualquer deficiencia que o impeca de fazer o uso adequado da mesma; 
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b) Recomenda-se que o candidato leve alcool em gel (70°) para uso pessoal durante a prova e tambem, 
garrafa e/ou utensilio para acondicionamento de agua, pois os bebedouros somente poderao ser 
acionados para enchimento dos mesmos; 

c) 0 candidato que estiver com sintomas de Covid-19 ou que teve contato com alguem doente ou com 
suspeita de Covid-19 nao podera comparecer ao local de prova, sendo exclufdo automaticamente do 
processo. Para o processo de atribut~ao de turmas, o mesmo podera nomear um procurador para a 
escolha das mesmas, atraves de procura~ao simples e espedfica para o ato e ~presenta~ao de 
documento oficial com foto, que possibilite a identifica~ao de seu representante. 

9.2. Os candidatos selecionados deverao se apresentar na unidade escolar na qual foi lotado, em no maxima, 
(2) dois dias uteis, ap6s o processo de atribui~ao, para receber as orienta~oes sabre suas competencias junta ao 
Professor Alfabetizador, ocasiao em que procederao a assinatura do Termo de Adesao e Compromisso de 
Voluntario. 

9.3. o Assistente de Alfabetiza~ao Voluntario podera ser desligado a qualquer tempo, em caso de: 

a) Nao corresponder as finalidades e objetivos do Programa; 
b) Praticar atos de indisciplina, maus tratos desabonadores de conduta pessoal e profissional. 

9.4. Os casos omissos deste Edital serao resolvidos pelo Departamento Municipal de Educa~ao de Sao Joao da 
Boa Vista, SP. 

Sao Joao da Boa Vista, 10 de setembro de 2021. 

c9@Qrry::J~ 
Eloisa Helena Rodrigjes Matielo Ribeiro 

Diretora do Departamento Municipal de Educa~ao 

•. 
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