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Edita) de lnscri�ao para voluntariado no Programa Mais Alfabetiza�ao 

A Secretaria De Educacso. Espcrte E Lazer no uso de suas atribui�oes legais, mforma que as 
lnscri�oes para o Assistente de Alfab.etiza�ao do Programa Mais Alfabeliza�ao serso nos dia 02 
e 03 de maio de 2018, na SECRfTARIA Of EDUCA<;AO, �SPORT[ E LAZER, localizada na Pray, 
Conego Siqueira, 27, Centro. senrlo a entrevlsta o� rlp maio de 2018 e publica�ao dP. selecao 
no dla OS de maio de 2018 NO MESMO ENDER�t;;O 

O candidate dcvcr� entregar c6pia para fins de lnscri�ao de ce1 tilicado de conch1sao de 
Pedagogia ou Graduado em Magisterio em nivel medio ou declara�ao de ruatricula em curse 
de Gradua�ao de Pedagog,a e seus documentos pessoais. 

Scrao oferecldas vagas entre as escolas de na EMEF Benedito Agular Santana em cunna e da 
EMEF Manoel LOpPs D'Assun.;;o no Distrito de Campos de Cunha e alnda na EEMEF Bairro do 
Paraltinga e EM�� ijelarmmo Pedro de Araujo no Bairro da Barra do J Alves. 

O Programa Mais Alfabeti,a�ao - PMALFA, instituido por meio da Portarla MEC n• 142, de 22 
de fpvpreiro de 2018, e uma estrategia do Minlsterio da fduca�ao- MEC, que visa fortalecer e 
aporar as unidades escotares no processo de alfabetizacao dos estudantes regularmente 
matrlculados no 12 ano e no 2• ano do ensinc, fundamental. O Mais Allabet12a�ao fundamenta- 
se M lei de Oiretrizes e 13ases da Educa�ao Naclonal • I.DB, Lei ne 9.394, de W de dezembro de 
1996, que determlna o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
basicos o pleno dornfrno da leitura, da escrua e do caicuto. 

O objetivo do PMALFA e lortalccer e apoiar as unidades escolares no processo de 
alfabetiza�.!o para fins de leitura, escrlta e matPmMica dos estudantes no 1• ano e no :zv ano 
do ensino fundamental. Para isso, o Ministerio da Educa,ao garantira apoio adiclonal 
prioritariamenle no turno regular do assistente de alfabettza�ao eo professor alfabetizauo,, 
por um perfodo de cinco horas semanalv nas unldades escolares da Prefeitura Municipal de 
cunha, o Programa Mais Alfabetiia,;ao sera rrnplernentado nos anos iniciais do ensino 
fundamental das unidudf"-s escolares rnuruclpais, por meio de articufa�ao in)tilucional e 
cooperecao com as secretaries estaduais, distrltal P munic1pais de educa,;ao, mediante apoio 
tec11i�o e flnanceiro do MEC. 

SAO ATRIBUl�CES DO ASSISTENTE DE ALFABETIZA�AO E RESPONSAVEL: 

- Realiza�ao das atividades de acompanhamento pedag6gico sob a coordenacso e supervisao 
do professor altabetlzador, conforme orientacoes da secretaris de edocacao e com o apnio rla 
gestao escolar; 

• D.poio na realiza,;ao de atividades, com vistas a garantir o processo de alfabeliza�ao de rodes 
os estudantes regularrnente matriculados no 1• ano e no 2• ann rto ensino fundamental. 

• Pa, tidpar do planejamento cas atlvidades Juntamente com a Coordenacao da unidade 
escolar onde Ira atuar: 

• Cumprir a carga horari;, cle acordo com as dlretrizes e especificidades do Program�; 
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Auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas por ete, 

• Arnmpanhar o desernpenho escclar dos alunos, inclusive efetuando o contrcle da Irequencta: 

• Elaborar e apresentar a coordenacao de relat6rio dos conteudos e de atividades reallzadas 
mensatrnente: 

- Acessar o Slslema de Orientacao Pedag6gica e Monlloramento do PMALFA/CAEd digit�I para 
o cadastro das atlvidades pedag6gicas desenvcivldas, para que o Proressor au o Coordcnador 
da escora am,liSllm o validem posterlormente; 

·Cumprlr com responsab1lldade, poruualldade e asslduidade as suas obrlgacoes com o 
Prosrcima; 

Perfil do volurttarto, prcfercnclalmente ter experl�ncia em alfabetizacao, o asslstcnte pode ser 
desde o pro lessor tormaoo, ou es1 udame de Pcdagogla ou Graduado em Magisterlo em nfvel 
rned.o. O .as�b1�11,., de ,ilrdbetlza�ao surge como auxlllar no processo de alfabe11z��ao !:' deve 
a1.uar segunoo o planejamento do professor e d� coordcna�5o pe.dng6glca . 

As auvldades desemprnha<ln< pPIO< medladores da aprendhagern e eelos focilitadorcs sao 
conslderadas de natureza volunt�ri� na forma dofl111da na Lei no 9.608, de 18 de reveretro de 
t998, sendo obrlgo16rla a celebrac:lo do Termo de Ades•u e Co1111)101111��0 du Voluntarlo. No 
MtMtO, ser�o repJssado, rectJrsos flnancciro; as cscotas para os MQdiaclores da 
AprendlzaAem e Facllltodor,•s responsavets pelo desenvolvlmento das atlvfdades de RS 150,00 
[cento e cinquenta reals) por m&s, por turma de �companhamento pedag6glco. 

C:11nh�. 27 de abrll de 20J8 

Secretaria de Eoocar,ac, t:sporte e La1ter 
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