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ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL 

PREFEITURA DE CACOAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

EDITAL N° 001/ 2018  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO 

VOLUNTÁRIOS PARA ATUAREM NO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 

Processo Seletivo Simplificado para 

Assistentes de Alfabetização Voluntário das 

turmas do 1º e 2º ano do Ensino 

Fundamental nas escolas da Rede 

Municipal de Educação.  

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACOAL DO ESTADO DE 

RONDÕNIA,  torna público o edital para a seleção e constituição do banco de reservas 

de Assistentes de Alfabetização Voluntários para o Programa Mais Alfabetização, 

instituído pela Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018. 

 

1. O PROGRAMA 

1.1 O 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 matriculados no 1º e 2º Ano do Ensino Fundamental. 

1.2 São objetivos do Programa Mais Alfabetização, conforme art. 3º da Portaria 

142, de 22 de fevereiro de 2018: 

I. Fortalecer o processo de alfabetização dos anos iniciais do ensino 

fundamental, por meio do atendimento às turmas de 1º Ano e 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; 
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IV. Viabilizar o 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 tange à 

alfabetização das crianças do 1º Ano e 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 2º ano do ensino fundamental; 

VIII. Estimular a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 

IX. Fortalecer a gestão pedagógica e administrativa da rede municipal de 

educação, e de suas unidades escolares jurisdicionadas; 

X. Avaliar o impacto do programa na aprendizagem dos estudantes, com o 

objetivo de gerar evidências para o seu aperfeiçoamento. 

  

2. PUBLICAÇÃO 

2.1 Este Edital será publicado no dia 27 de abril, de 2018, às 11 horas da manhã, 

no site da Prefeitura de Cacoal/RO e permanecerá no site até o dia 03 de maio de 2018, 

às 13 horas, quando se encerram as inscrições. 

 

3. O PERFIL DO CANDIDATO 

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

I. Professores alfabetizadores das redes estadual e municipal, com 

disponibilidade de carga horária; 

II. Graduados em Pedagogia ou licenciaturas afins; 

III. Acadêmicos em Pedagogia a partir do 5º (quinto) período; 

IV. Profissionais com curso de magistério em nível médio; 

V. Pessoas com conhecimento comprovado na área de apoio à docência, 

preferencialmente em alfabetização. 
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3.2 Serão considerados os seguintes critérios para a Seleção de Assistentes de 

Alfabetização voluntários: 

I. Ser brasileiro; 

II. Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição; 

III. Ter, no mínimo, formação de nível médio completo, modalidade magistério; 

IV. Possuir curso e/ou habilidade na atividade de apoio à docência comprovados. 

3.3  O Processo Seletivo Simplificado para Assistentes de Alfabetização voluntários 

será executado pela Secretaria Municipal de Educação de Cacoal/RO, com a participação 

da Comissão de Inscrição e Avaliação. 

 

4. AS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO 

PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 

 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 poderá atuar em dois tipos de Unidades 

Escolares: vulneráveis (período de 10h) ou não vulneráveis (período de 5 horas). 

 4.3 Os atendimentos de cada assistente às escolas vulneráveis e não vulneráveis, 

em qualquer combinação, não podem, quando somados, ultrapassar 40 horas semanais. 

 4.4 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, recreativa ou de assistência social, 

inclusive mutualidade. 

 4.5 O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza 

trabalhista, previdenciária ou afim. 

 4.6 São atribuições do assistente de alfabetização: 
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I. Participar do planejamento das atividades 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. Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o controle 

da frequência; 

V. Elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos e atividades 

realizadas mensalmente; 

VI. 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; 

VII. Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações 

junto ao Programa; 

VIII. Participar das formações indicadas pelo MEC. 

  

 

5. AS INSCRIÇÕES 

5.1  As inscrições terão início no dia 30 de abril e encerrarão no dia 03 de maio às 

13 horas impreterivelmente.  

5.2  As inscrições serão presenciais e realizadas na Secretaria Municipal de 

Educação- SEMED, situada a Av. Amazonas 2544 – Centro, Cacoal/Rondônia, nos 

seguintes horários: 

Dia Abertura Encerramento 

30 de abril 9 horas 13 horas 

02 de maio 7h30min 13 horas 

03 de maio 7h30min 13 horas 
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 5.3 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita das 

normas e condições estabelecidas neste Edital, que não poderá alegar desconhecimento. 

 5.4 No ato da inscrição o candidato fará a opção da Unidade Escolar para 

desempenhar a função de Assistente de Alfabetizador Voluntário. 

 5.5 Não será cobrada taxa de inscrição.   

 5.6 No ato da inscrição o candidato deverá obrigatoriamente entregar os seguintes 

documentos: 

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida, com todos os dados 

solicitados, sem emendas e/ou rasuras, na forma do Anexo I deste Edital 

II. Fotocópias nítidas dos seguintes documentos, com a apresentação dos 

originais para fins de conferência, entregues em envelope pardo tamanho 

ofício: 

a) Carteira de Identidade (frente e verso); 

b) CPF; 

c) Comprovante de residência, atualização de no mínimo 3 meses 

d) Diploma (para candidato graduado ou histórico atualizado e comprovante de 

matrícula do Instituto Federal e/ou da Universidade, quando se tratar de estudante 

universitário ou de nível médio na modalidade magistério) frente e verso; 

e) Comprovante de curso e/ou de habilidade na área de apoio à docência em 

alfabetização. No caso de conhecimentos específicos é necessário que o candidato 

apresente documentos que comprovem suas habilidades (declarações, releases, 

portfólios, matérias de jornais, etc). 

f) Certidão Negativa de Antecedentes Cívil e Criminal 

<http://webapp.tjro.jus.br/certidaoonline/pages/cnpg.xhtml> 

 5.7 As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo Seletivo 

Simplificado para Assistente de Alfabetização Voluntário são de inteira responsabilidade 

do candidato e compete à Coordenação o direito de excluí-lo, caso comprove inveracidade 

nas informações. 

 5.8 Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição. 

 5.9 No ato da inscrição, será entregue ao candidato o comprovante de requerimento 

no Processo Seletivo Simplificado. 
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 5.10 Serão eliminados, no ato da inscrição, os candidatos que não apresentarem a 

documentação exigida neste Edital. 

 6. AS VAGAS 

 6.1 Serão ofertadas, neste Edital, 16 vagas imediatas para candidatos que se 

interessarem em prestar serviço voluntário no Programa Mais Alfabetização. Os demais 

candidatos  classificados comporão as vagas reservas da unidade escolar para qual se 

inscreveu.  

 6.2 Caso não haja inscritos para determinada Unidade escolar, serão utilizados os 

classificados dos quadros reservas das outras unidades considerando a maior nota, 

mediante concordância do classificado.  

 Parágrafo Único: Em não havendo concordância, o classificado deverá emitir 

declaração de sua indisponibilidade  para que se possa chamar o próximo classificado de 

maior nota, sem que haja prejuízo de sua classificação na Unidade Escolar para a qual se 

inscreveu. 

Ordem Escola Horas 
Nº de turmas 

atendidas 
Nº de vagas  

Assis. Alf. 

1 Ângela Maria da M. Perdoncini** 5 4 1 

2 Cláudio Manoel da Costa** 5 2 1 

3 Cruzeiro do Norte** 5 1 1 

4 Dr. João de Deus Simplício** 5 2 1 

5 José de Almeida e Silva** 5 11 2 

6 Luiz Lenzi ** 5 8 1 

7 Maria Montessori** 5 2 1 

8 Maria Socorro V. de Almeida* 10 4 1 

9 Monteiro Lobato** 5 2 1 

10 Pedro Álvares Cabral* 10 2 1 

11 Santos Dumont** 5 2 1 

12 Presidente Médici** 5 3 1 

13 Prof. Agustinho G. Oliveira** 5 10 2 

14 Rodolfo Luchtenberg** 5 4 1 

  * Vulnerável 

 ** Não vulnerável 
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 6.3 Caso alguma unidade escolar, não elencada neste edital, seja contemplada com 

o programa no decorrer do ano letivo, será utilizado o cadastro reserva para suprimento 

de vagas nos moldes do item 6.2. 

7. A SELEÇÃO  

 7.1 A Comissão da Seleção Pública dos Assistentes de Alfabetização Voluntários 

do Programa Mais Alfabetização, instituída pela Portaria n° 

04/GAB/SEMED/CACOAL/2018 será responsável por coordenar, executar e avaliar todo o 

processo seletivo. 

 7.2 A seleção acontecerá em duas (02) etapas, que serão através da análise de 

currículo comprovado e prova de conhecimentos básicos na área de alfabetização. 

1ª ETAPA 

 7.3   A comprovação do currículo se dará por meio da apresentação dos 

documentos estipulados acima, atestando a titularidade do candidato, conforme Anexo I, 

e pontuarão da seguinte forma: 

Experiência a ser comprovada Pontuação 

Diploma de Pedagogia e/ ou 

Licenciaturas afins 
4 pontos 

Graduando em Pedagogia ou 

Licenciaturas afins, mediante declaração 

da instituição 

1  ponto 

Diploma Ensino Médio na Modalidade 

Magistério 
1  ponto 

Experiência comprovada em 

alfabetização (magistério ou participação 

em projetos) 

1 ponto por cada ano de experiência 

(sem frações de semestre), totalizando no 

máximo de 4 pontos 

Pontuação máxima 10 pontos 

 

2ª ETAPA 
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 7.4 O Teste Avaliativo sobre Alfabetização acontecerá no dia 04 de maio de 2018, 

das 8 às 11 horas, nas dependências da Unesc, situada à Rua dos Esportes, nº 1038, 

bairro Incra, Cacoal-RO. 

 7.5 Todos os candidatos inscritos estarão aptos a realizarem a avaliação escrita, 

devendo apresentar o protocolo de inscrição, acompanhado de documento de 

identificação com foto, na entrada da sala de avaliação. 

 7.6 O candidato que não realizar a segunda etapa - Teste avaliativo, estará 

automaticamente desclassificado.  

 7.7 A prova será aplicada pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo do 

Programa Mais Alfabetização e Secretaria Municipal de Educação, apoiadas pelo 

MEC/FNDE e pontuará no máximo 10 pontos.  

 7.8 A nota final do candidato será a soma das duas etapas (máximo de 20 pontos). 

 7.9 O candidato que pontuar 5 (cinco) ou mais pontos será considerado aprovado 

no Teste Avaliativo - 2ª etapa. 

 7.10 O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste Edital. 

 7.11 O resultado será organizado e publicado no site da Prefeitura de Cacoal em 

de 08 de maio de 2018. 

 7.12 A divulgação dos resultados será considerada como convocação imediata dos 

aprovados, conforme número de vagas descrito no item 6.  

 7.13 Os candidatos aprovados de acordo com o número de vagas ofertada em cada 

Unidade Escolar deverão comparecer à Escola para a qual se inscreveu, no prazo de dois 

dias úteis. 

 Parágrafo único - o não comparecimento do candidato no prazo de dois dias úteis 

ensejará em desistência da vaga e o candidato seguinte será convocado. 

 7.14 Se ocorrer empate na nota final terá preferência, sucessivamente, o candidato 

que: 
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a) Residir no bairro mais próximo da unidade escolar. 

b) Caso permaneça o empate, prevalecerá o candidato mais velho. 

 7.15 Todos os candidatos habilitados serão considerados aprovados. 

 a) Após preenchidas as vagas conforme item 6,  os candidatos remanescentes 

comporão o banco reserva de Assistentes de Alfabetização do Programa Mais 

Alfabetização da Unidade Escolar para a qual se inscreveu. 

 7.16 A lotação acontecerá conforme ordem de classificação, bem como a 

necessidade das unidades escolares. 

 

8 A LOTAÇÃO 

 8.1 A lotação obedecerá à ordem decrescente de classificação dos candidatos 

aprovados na seleção e o atendimento dos critérios estabelecidos no item 3 deste Edital. 

 8.2 Os candidatos classificados assinarão o Termo de Compromisso na unidade 

escolar para a qual se inscreveram para prestarem as atividades de Assistentes de 

Alfabetização,  pelo prazo de 6 (seis) meses, período que poderá ser alterado de acordo 

com normas e diretrizes estabelecidas pelo FNDE/MEC. Podendo ou não ser estendido 

para o ano de 2019, conforme a necessidade desta Secretaria Municipal de Educação. 

 8.3 Em caso de desistência, será convocado para lotação, o candidato 

subsequente. 

 

9 DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 9.1 O Assistente de Alfabetização receberá, a título de ressarcimento com  

despesas com transporte e alimentação, o valor instituído pela Portaria nº 142, de 22 de 

fevereiro de 2018, para o Programa Mais Alfabetização em 2018, regulamentado pela 

Resolução nº 07/FNDE/2018, de 22 de março de 2018. 
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Tipo de escola  
Carga horária 

semanal  
Valor mensal em R$ 

escolas vulneráveis  10 horas por turma 
300,00 (trezentos reais) 

por turma 

escolas não vulneráveis 5 horas por turma 
150,00 (cento e cinquenta 

reais) por turma 

 9.2 O apoio financeiro para o ressarcimento de despesas com transporte e 

alimentação dos Assistentes de Alfabetização Voluntários se dará via Programa Dinheiro 

Direto na Escola/MEC, por meio das Unidades Executoras de cada Unidade Escolar, 

responsável pela execução e prestação de contas. 

 9.3 O Assistente 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 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 pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

 9.6 O Assistente de Alfabetização poderá ser desligado a qualquer tempo, no caso 

de: não estar correspondendo as finalidades 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 de Educação 

Municipal de Cacoal-RO. 

   Cacoal-RO, 27 de abril de 2018 

 

 

ROSELY MARIA DIAS VIEIRA 
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DECRETO 6745/PMC/2018 

 

 

 

ANEXO I 

Ficha de Inscrição para a Seleção de Assistente de Alfabetização Voluntário 

DADOS PESSOAIS 

Nome Completo (igual ao CPF)                                                                                               Data de Nascimento: 

Nome da Mãe: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade:                                   Estado:                                        CEP: 

Nacionalidade:                                                                                           Naturalidade:   Estado Civil: 

Email:                                                                                        Telefone : 

Documentos Pessoais 

CPF:                                                                                                                                 RG:  Data de Expedição: 

Nome da Unidade Escolar para qual se inscreve: 

Documentação Comprobatória e Tabela de Pontuação 
Campo preenchido pela 

Comissão 

Diploma ou Certificado de Pedagogia e/ ou 
Licenciaturas afins 

4 pontos 
  

Graduando em Pedagogia ou Licenciaturas afins, 
mediante declaração da instituição 

1  ponto 
  

Diploma Ensino Médio na Modalidade Magistério 1  ponto   

Declaração de Experiência comprovada em 
alfabetização ou Carteira de Trabalho 
comprovando a função de alfabetizador 

1 ponto por ano de 
experiência 

(sem frações de semestre), 
totalizando no máximo de 4 

pontos 

  

Total   

OBS - Todos os campos deste formulário devem estar devidamente preenchidos. O Agente 

Recebedor não está autorizado a receber essa inscrição com campos sem preenchimento, exceto 

os de responsabilidade da Comissão. 



 

Página 12 de 15 
 

 

 

   

ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL 

PREFEITURA DE CACOAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Declaração 

Declaro ter disponibilidade para participar de capacitações e formações continuadas de acordo com 

cronograma da Secretaria Municipal de Educação. 

                                                            Cacoal (RO), ______de _____________ de 2018. 

 

Assinatura do Candidato 

 

Anexo II 

 

CRONOGRAMA DA SELEÇÃO PÚBLICA DO EDITAL Nº  001/2018   

 

Evento Dia Abertura Encerramento 

Publicação do Edital 27 de abril 11h30min - 

Inscrições na Secretaria 
Municipal de Educação 

30 de abril 7h30min 13 horas 

02 de maio 7h30min 13 horas 

03 de maio 7h30min 13 horas 

Avaliação Escrita 04 de maio 9 horas 11 horas 

Entrada para salas de aula 8h15min 8h50min 

Início das provas 9 horas 11 horas 

Publicação do Gabarito 04 de maio 15 horas - 

Divulgação do Resultado final 
via site da Prefeitura 

08 de maio 13 horas - 

Apresentação na unidade 
escolar para a qual se inscreveu 

e assinatura do Termo de 

09 e 10 de 
maio 

7h30min 15 horas 
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voluntariado 

Início das atividades á definir pela unidade escolar 

 

 

 

 

Anexo III 

 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 

  
 

 

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário 

 

_______________________________________, _________________, _____________ 
                 Nome do(a)  Voluntário(a)                                             Nacionalidade                        Estado civil 

residente e domiciliado(a) à __________________________________________, nº  
                                                                           (Rua ou Avenida) 

___________, __________________, bairro ___________________________, Cacoal- 
                                  (complemento) 
RO, portador(a) do CPF ______________________________, carteira de identidade Nº  

_________________, _______________/______, pelo presente instrumento, formaliza 
         (órgão expedidor)           (UF) 

 adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 

9.608, de 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do 

Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe 

sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cônscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas 

com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal 
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serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de 

natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

 

 

Cacoal/RO, ________ de ___________ de 2018 

 

_______________________________________________  

Assinatura do voluntário 

 

 

 

 

Anexo IV 

 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998 

  
Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade não remunerada 
prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins 
não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de 
assistência à pessoa.              (Redação dada pela Lei nº 13.297, de 2016) 

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

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.608-1998?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13297.htm
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Art. 2º O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a 
entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e 
as condições de seu exercício. 

Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que 
comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. 

Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas 
pela entidade a que for prestado o serviço voluntário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Paiva 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.2.1998 


