
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

Rua Maria do Nascimento Costa Peçanha, S/N – centro – Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000 
e-mail: educacao@rionovodosul.es.gov.br – 28 35331340 

PORTARIA SEMEC Nº 058/2018 de 26 de fevereiro de 2018. 

 

Estabelece normas para seleção de Assistente de 

Alfabetização do 1º e 2 º anos do Ensino 

Fundamental para a  Rede Municipal de Ensino com 

atuação no Programa Mais Alfabetização.  

 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES, e a 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, usando de suas atribuições legais, 

conforme determina o Art. 30 da Constituição Federal, bem como os Arts. 70 e 71 da Lei Orgânica 

Municipal.  

Considerando a Portaria nº 04 de 04 de Janeiro de 2018, do Ministério da Educação, publicado no 

DOU de 05/01/2018 (nº 4, Seção 1, pág.15) 

Considerando a necessidade de democratizar e de se definir critérios para seleção de Assistente 

de Alfabetização do 1º e 2 º anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino; 

Resolvem: 

 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 1º - O presente processo seletivo simplificado para de Assistente de Alfabetização do 1º e 2º 

anos do Ensino Fundamental, que atuarão junto aos professores da Rede Municipal de Ensino, 

através de prova de título, a serem selecionados para atuação pelo período de seis (6) meses, 

prorrogável por igual período, conforme interesse da administração. 

 

Art. 2° - Compreende-se como processo de seleção: a inscrição, avaliação dos documentos 

apresentados, classificação, a chamada. 

 

Art 3º - Os processos serão analisados e avaliados pelo Coordenador Municipal do Programa 
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Mais Alfabetização. 

 

Art 4º - DAS INSCRIÇÕES: 

 

I - As inscrições deverão ser feitas na sede da Secretaria de Educação de Rio Novo do Sul, 

situada na Rua Maria Nascimento Costa Peçanha s/nº, Centro – Rio Novo do Sul, no período de  

06 de março a 12 de março de 2018, de 08:00 às 16:00 horas.  

Parágrafo único - A inscrição poderá ser efetivada através de procuração pública devidamente 

constituída em cartório. 

 

Art. 5º - Para efeito de inscrição, o candidato preencherá o formulário próprio, adotado pela 

SEMEC, Anexo I, fazendo a juntada da documentação necessária, a saber: 

 

I- Cópia legível da Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, título de eleitor com 

comprovante de quitação eleitoral e do CPF; 

II- Cópia legível do diploma do curso de Ensino Médio ou cópia do certificado de 

Conclusão do curso de licenciatura ou pós graduação na área de educação. 

III- Comprovante de experiência na área de educação comprovada através de declaração 

expedida por órgão responsável (departamento de recursos humanos) 

 

Art 6º - Os documentos deverão ser entregues em envelope lacrado no ato da inscrição.  

 

Art 7º - DAS VAGAS, LOCAL, E CARGA HORÁRIA: 

 

 I - As vagas surgirão conforme a necessidade de preenchimento, nos casos especificados 

no preâmbulo, após conferência pela Secretaria Municipal de Educação e confirmação adesão 

das turmas das unidades escolares no programa Mais Alfabetização; 

 II - Os candidatos serão convocados pela sequência classificatória na presente seleção, 

obedecido o somatório de pontos e os critérios de desempate discriminados no presente edital; 
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 III - A carga horária será de 5 horas semanais distribuídos em 2(dois) dias de duas horas e 

trinta minutos por turma e poderão ser alterados no curso do exercício do programa, conforme 

conveniência e interesse público da Administração; 

 IV - O assistente de alfabetização pode assumir até 8 turmas de uma mesma escola ou de 

escolas diferentes. 

 V - O período de vigência do presente processo seletivo será entre 02/04/2018 a 

28/09/2018 não sendo caracterizado nenhum vínculo empregatício tendo em vista o caráter 

voluntariado do programa, sendo oferecida ao selecionado uma ajuda de custo de R$ 150,00 por 

turma. 

 

Art 8º - DAS ATRIBUIÇÕES 

 I - Apoiar o professor alfabetizador; 

II - Participar de todos os processos formativos, mesmo que ocorram além de sua 

carga horária semanal, de forma voluntária. 

III - Atuar na garantia dos direitos de aprendizagem dos alunos e no cumprimento 

das metas do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) 

IV - Participar dos processos avaliativos sejam eles Nacionais ou Municipais de 

Educação. 

 

Art. 9º - DA FORMA DE SELEÇÃO 

 

I - A seleção dos candidatos será efetuada através de análise documental sendo a pontuação 

máxima 20 pontos  

Título Pontuação 

Curso de Ensino Médio acrescido de curso na área de educação.  01 

Licenciatura Plena em Pedagogia ou licenciatura na área de Educação 02 

Pós-graduação 03 
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Experiência na área de educação comprovada através de declaração 

expedida pelo órgão responsável. (Departamento de Recursos 

Humanos) 

1 (um) ponto por mês 

trabalhado 

  

Art. 10º - DO DESEMPATE:  

 

 I - Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte ordem de 

prioridade: 

  a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 27, da Lei Federal nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso);  

b) maior graduação. 

 c) o candidato mais velho. 

 

Art 11º - LOCAL E DATA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

I - O resultado do processo seletivo, com a relação dos candidatos por ordem de 

classificação da maior para a menor, será publicado no Átrio da Secretaria Municipal de 

Educação do Município de Rio Novo do Sul, no dia 09 de março de 2018, assim determinando a 

ordem a ser seguida para a seleção do candidato. 

 

Art 12º - DA DIVULGAÇÃO DE VAGAS E CHAMADA 

 

I - A divulgação das vagas existentes e chamada ocorrerá de acordo com a formalização 

do programa junto ao Fundo Nacional de Educação e Desenvolvimento da Educação Básica. 

 

Art 13º - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

 I - A entrega do envelope e o recebimento do protocolo caracterizarão o 

conhecimento e a aceitação, pelo candidato, de todos os prazos e normas estabelecidos pelo 
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presente Edital. 

 II - O candidato que fizer declaração falsa ou inexata ou que não satisfizer às 

condições exigidas será eliminado do processo. 

 III - A habilitação e/ou a classificação neste Processo Seletivo Simplificado não 

assegura ao candidato o direito de ser convocado, pois esta será realizada dentro do interesse e 

necessidade da Administração, observada a ordem de classificação dos candidatos. 

 IV - A convocação se formalizará através de instrumento próprio, de acordo com as 

normas do Programa Mais Alfabetização. 

 V - A não aceitação, pelo candidato classificado, da vaga disposta ou a não 

disponibilidade para a vaga apresentada, resultará na sua recusa ao programa, com isso, sua 

exclusão da relação de classificados e a convocação imediata do subsequente. 

 

 

 

Rio Novo do Sul, 26 de fevereiro de 2018 

 

 

THIAGO FIORIO LONGUI                                                       MARLENE DECOTÉ TELLES 
      Prefeito Municipal                                                    Secretária Municipal de Educação e Cultura 
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INSCRIÇÃO Nº _______ 

 

ANEXO I 

 

NOME:________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:___________________________________________________________________ 

RG:________________________________  CPF:______________________________________  

DATA DE NASCIMENTO______/_______/_________ 

TELEFONES :_____________________________ -  ___________________________________ 

 

Documentos: (     ) CPF   

                        (     ) RG   

                        (     ) DIPLOMA MAGITÉRIO 

                        (     ) DIPLOMA OU HISTÓRICO DE LICENCIATURA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

                        (     ) COMPROVANTE DE MATRÍCULA (CASO ESTUDANTE) 

(      ) TITULO DE ELEITOR 

(      ) COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ELEITORAL 

(      ) TEMPO DE SERVIÇO 

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

COMPROVANTE: INSCRIÇÃO Nº ________ 
 
NOME: ________________________________________________________________________ 
 
 

Rio Novo do Sul, ________ de ______________________ de 2018. 
 
 

_________________________________________ 
Responsável pela inscrição 

 


