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EDITAL N° 004/ 2019 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE MONITORES PARA ATUAREM NO 

PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 
RETIFICAÇÃO 

 
A Comissão e Execução do Processo Seletivo Simplificado, designada pela Portaria Nº 

631/2019, torna público o Edital de Retificação do Edital nº003/2019 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, faz saber: 
 
Onde se lê: 
11.4. No período de 16/09/2019 a 18/09/2019, entrega dos documentos, conforme item 10.5. 
11.5 O comprovante da inscrição deve ser colado na frente do envelope, onde serão entregues 
as cópias simples da documentação da prova de títulos, conforme item 10.8, alíneas e incisos,  
para sua homologação, em o envelope deverá ser lacrado e endereçado à Comissão de 
Avaliação e Julgamento até o dia 19/09/2019, horário das 8h às 11h30min e das 13h às 17h, na 
recepção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Paço Municipal, Rua Brigadeiro 
Rocha, 2777 - Centro, não sendo aceitos documentos enviados via Correios.  
 
Leia-se: 
11.4. No período de 16/09/2019 a 18/09/2019, entrega dos documentos, conforme item 11.5. 
11.5 O comprovante da inscrição deve ser colado na frente do envelope, onde serão entregues 
as cópias simples da documentação da prova de títulos, conforme item 11.8, alíneas e incisos,  
para sua homologação, em o envelope deverá ser lacrado e endereçado à Comissão de 
Avaliação e Julgamento até o dia 19/09/2019, horário das 8h às 11h30min e das 13h às 17h, na 
recepção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Paço Municipal, Rua Brigadeiro 
Rocha, 2777 - Centro, não sendo aceitos documentos enviados via Correios. (grifamos). 
 
No item 10. Cronograma: 
Face ao contido no Ofício nº90/2019/DPR/SEB/SEB-MEC, exarado em 06 de setembro p.p., pela 
Coordenação Geral de Ensino Fundamental e Direção de Políticas Públicas e Regulação da 
Educação Básica do Ministério da Educação, que instrui acerca da restrição temporária de 
execução dos recursos transferidos ao Programa Dinheiro Direto na Escola Qualidade – 
Programa Mais Alfabetização, fica temporariamente suspensa  a Convocação de Candidatos 
classificados e a Escolha de Vagas, devendo novas datas ser publicadas mediante orientações 
do Ministério da Educação, com ampla divulgação através dos meios oficias da Administração 
Municipal. 

Guarapuava, 04 de setembro de 2019. 
 
 
 

CARLOS MARCELO KALIBERDA 
Presidente da Comissão 


