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EDITAL N° 003/ 2019 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE MONITORES PARA ATUAREM NO 

PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 
 
 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Guarapuava, torna público o Edital 
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. 
 
1 DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS DO PROGRAMA  

 
1.1 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 nos 1º 
e 2º anos do Ensino Fundamental. 
1.2 São objetivos do Programa Mais Alfabetização, art. 3º:  

I. Fortalecer o processo de alfabetização dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
por meio do atendimento às turmas de 1º ano e de 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; 
IV. Viabilizar 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 se refere à alfabetização das 
crianças do 1º ano e do 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 no 2º ano do Ensino Fundamental; 
VIII. Estimular a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 
IX. Fortalecer a gestão pedagógica e administrativa das Redes Estaduais, Distrital e 
Municipais de Educação e de suas Unidades Escolares jurisdicionadas; e 
X. Avaliar o impacto do Programa na aprendizagem dos estudantes, com o objetivo 
de gerar evidências para seu aperfeiçoamento. 
 

2 DOS REQUISITOS 
 

Poderão participar do processo seletivo candidatos com o seguinte PERFIL: 
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• Professores Alfabetizadores das Redes com disponibilidade de carga horária; 
• Professores das Redes com disponibilidade de carga horária; 
• Estudantes de graduação preferencialmente em Pedagogia ou licenciatura; 
• Profissionais com curso de magistério em nível Médio concluído; 
• Estudantes de cursos técnicos dos Institutos Federais e/ou das Universidades 
Públicas e/ou particulares; 
• Pessoas com conhecimento comprovado na área de apoio à docência, 
preferencialmente em alfabetização.  
 

3 DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA 
 

3.1 O Assistente de Alfabetização apoiará o professor alfabetizador para as Unidades Escolares 
vulneráveis considerando os critérios estabelecidos neste Edital.  
3.2 O Assistente de Alfabetização poderá atuar em dois tipos de Unidades Escolares, 
vulneráveis (período de 10h) ou não vulneraríeis (período de 5 horas). 
3.3 Os atendimentos de cada Assistente a escolas vulneráveis e não vulneráveis, em qualquer 
combinação, não podem – somados - ultrapassar 40 horas semanais. Considera-se o apoio dos 
Assistentes de Alfabetização ao professor alfabetizador como de natureza voluntária nos 
termos da Lei Federal nº9.608/1998 – Lei do Voluntariado.  
3.4 Considera-se serviço voluntário, a atividade não remunerada, que tenha objetivos cívicos, 
culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. 
3.5 O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista 
previdenciária ou afim.  
3.6 O voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no 
desempenho das atividades voluntárias.  
São atribuições do Assistente de Alfabetização:  

a) Participar do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação do 
Programa na escola;  

b) Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do Programa;  
c) Auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas por ele; 
d) Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o controle da 

frequência;  
e) Elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos e atividades realizadas 

mensalmente;  
f) 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; 

g) Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao 
Programa; 

h) Realizar as formações indicadas pelo MEC. 
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4 DAS VAGAS 
 

TOTAL DE VAGAS DEFICIENTES 
10% 

AFRO 
DESCENDENTES 

10% 

ESTUDANTES DA 
REDE PÚBLICA 

50% 

DEMAIS 
CANDIDATOS 

41 +CR 4 4 16 17 

*CR – Cadastro Reserva  
4.1 Os candidatos classificados ocuparão as vagas ofertadas e os demais permanecerão em 
cadastro reserva conforme quadro acima.  
4.2 Dentro da necessidade do Município os candidatos aprovados e classificados serão 
convocados através de Edital publicado no Site Oficial do Município, para comparecerem na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
4.3 Para atendimento da demanda das Unidades de Ensino localizadas em Distritos do 
Município, serão atribuídas vagas específicas, prioritariamente aos Candidatos residentes 
nesses locais, vista a natureza da ação e a inexistência de outro tipo de ressarcimento que não 
os descritos no item 9 do presente Edital. 
 
 
5 DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS DEFICIENTES  
 
5.1 À pessoa deficiente é assegurado o direito de se inscrever neste Processo Seletivo, desde 
que as atribuições da função sejam compatíveis com a sua deficiência, e a ela será reservada 
10% (dez por cento) do total das vagas a serem preenchidas, de acordo com a Lei Municipal nº 
2651/2017.  
5.2 Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas.  
5.3 Quando o número de vagas reservadas aos candidatos deficientes resultar em fração, 
arredondar-se-á para o número inteiro imediatamente superior, em caso de fração igual ou 
maior que 0,5 (zero vírgula cinco), ou para número inteiro imediatamente inferior, em caso de 
fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).  
5.4 O candidato deverá declarar sua deficiência e especificar, no ato da inscrição.  
5.5 O candidato que, no ato de inscrição, não escolher a opção de concorrer às vagas 
reservadas para deficientes, deixará de concorrer a essas vagas e não poderá interpor recurso 
em favor de sua situação.  
5.6 Caso o candidato necessite de condições especiais para a realização das provas, deverá 
solicitá-las por escrito até o último dia de inscrição, protocolando requerimento junto ao 
Protocolo Geral do Município – Paço Municipal.  
5.7 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão 
preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem de classificação.  
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5.8 O candidato que no ato da inscrição, se declarar deficiente, se aprovado no Processo 
Seletivo, terá seu nome publicado na lista geral dos aprovados e em lista à parte, observada a 
respectiva ordem de classificação.  
 
 
6 DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS AFRO-DESCENDENTES  
 
6.1 Ficam reservadas aos afrodescendentes, 10% das vagas ofertadas neste Processo Seletivo, 
na forma da Lei Municipal nº 2651/2017.  
6.2 Considerar-se afrodescendentes aquele que assim se declare expressamente, 
identificando-se como de cor preta ou parda, a raça e etnia negra.  
6.3 Para fazer jus à reserva de vagas que trata o item 6.1, o candidato deverá, no ato da 
inscrição, declarar-se afrodescendentes, escolhendo a função com a opção afrodescendente 
ou afro. O candidato afrodescendente participará do Processo Seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que concerne às exigências estabelecidas neste Edital. 
6.4 As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, que responderá em caso de falsidade no preenchimento da auto declaração (Anexo 
I).  
6.5 O candidato que, no ato de inscrição, não escolher a opção de concorrer às vagas 
reservadas para afrodescendentes, deixará de concorrer a essas vagas e não poderá interpor 
recurso em favor de sua situação.  
6.6 O candidato que no ato da inscrição, se declarar afrodescendentes, se aprovado no 
Processo Seletivo, terá seu nome publicado na lista geral dos aprovados e em lista à parte, 
observada a respectiva ordem de classificação.  
6.7 A opção de reserva de vagas terá validade, exclusivamente, para este Processo Seletivo.  
6.8 Não haverá reserva de vagas nas listas de classificação em que haja número de classificados 
insuficientes para a aplicação do percentual previsto em lei.  
 
7 DA RESERVA DE VAGAS PARA ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO  
 
7.1 Ficam reservados o percentual de 50% (cinquenta por cento) das vagas para os candidatos 
de nível superior, oriundos do ensino médio da rede pública de ensino.  
7.2 A informação do candidato integrará os registros cadastrais de ingresso dos candidatos, 
sendo avaliada a declaração e/ou certificado de conclusão de curso, no ato da contratação, 
pela Comissão Organizadora do Processo.  
 
8 DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DE RESERVAS DE VAGAS  
 
8.1 O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência e concordância quanto à 
divulgação de seus dados em listagens e resultados, tais como aqueles relativos à pontuação, 
a ser afrodescendente (pessoa preta ou parda), pessoa com deficiência ou estudante oriundo 
da rede pública de ensino, entre outros, tendo em vista que essas informações são essenciais 
para o fiel cumprimento da publicidade dos atos atinentes ao Processo Seletivo para 
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Assistentes de Alfabetização voluntários para o Programa Mais Alfabetização. Não caberão 
reclamações posteriores nesse sentido, ficando cientes também os candidatos de que, 
possivelmente, tais informações poderão ser encontradas na rede mundial de computadores 
através dos mecanismos de busca atualmente existentes.  
8.2 Detectada a falsidade na declaração a que se referem os itens 5, 6 e 7, sujeitar-se-á o 
infrator às penas da lei, sujeitando-se, ainda:  
I – Se já contratado para a vaga que concorreu na reserva de vagas, utilizando-se de declaração 
inverídica, à pena de rescisão contratual;  
II - Se candidato, à anulação da inscrição no Processo Seletivo para Assistentes de Alfabetização 
voluntários para o Programa Mais Alfabetização e de todos os atos daí decorrentes.  
8.3 Na hipótese de não preenchimento das vagas previstas nos itens 5, 6 e 7, elas serão 
revertidas para os demais candidatos qualificados no certame, observada a respectiva ordem 
de classificação.  
8.4 O candidato deve concorrer somente em uma das vagas do sistema de cotas ofertada nos 
itens 5, 6 e 7. 
 
9 DA BOLSA AUXÍLIO 
 
9.1 O Assistente de Alfabetização receberá, a título de ressarcimento, o valor instituído pela 
Portaria nº 142/2018, de 22 de fevereiro de 2018, para o Programa Mais Alfabetização em 
2018. Link para a portaria: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/02/2018&jornal=515&pa
gina=54&totalArquivos=112 
 
10 DO CRONOGRAMA 
10.1 O presente Edital observará o seguinte Cronograma de execução: 

Data Ação 

04/set Publicação do Edital nº003/2019-SEMEC 

10 a 12/set Inscrições online 

13/set Homologação de inscritos 

16 a 18/set Entrega de envelopes com a documentação pelos candidatos 

19 a 24/set Análise da documentação e classificação dos candidatos 

25/set Publicação de Resultado Preliminar 

26/set Período de recurso ao Resultado Preliminar 

27/set 

Publicação de Resultado Final 

Homologação do Processo Seletivo Simplificado para Assistentes de 
Alfabetização 

Publicação de Edital para Convocação de candidatos para Escolha de vagas 

30/set Escolha de vagas 

01/out Início das atividades dos Assistentes de Alfabetização nas Escolas 

 
 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/02/2018&jornal=515&pagina=54&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/02/2018&jornal=515&pagina=54&totalArquivos=112
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11 DAS INSCRIÇÕES 
 

11.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
11.2 Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que 
atende a todos os requisitos exigidos.  
11.3 O candidato deverá realizar sua inscrição através do site: www.guarapuava.pr.gov.br, link 
Concursos, no período de 10/09/2019 a 12/09/2019, com início às 0(zero) horas do dia 10 de 
setembro e encerrando as 23h59 do dia 12 de setembro.  
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.  
11.6 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste 
Edital e em seus Anexos e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 
11.7  Não será cobrada taxa de inscrição.  
11.8  No ato de entrega de documentos o envelope do Candidato deverá conter: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, com todos os dados solicitados, sem 
emendas e/ou rasuras;  
b) Fotocópias nítidas dos seguintes documentos: 
I - Carteira de Identidade (frente e verso); 
II - CPF; 
III - Comprovante de residência; 
IV - Diploma (para candidatos graduados ou Histórico atualizado e comprovante de 
matrícula do Instituto Federal e/ou da Universidade, quando se tratar de estudante 
universitário; 
V - Comprovante de curso e/ou de habilidade na área de apoio à docência, 
preferencialmente em alfabetização. No caso de conhecimentos específicos é necessário 
que o candidato apresente documentos que comprovem suas habilidades (declarações, 
releases, portfólios, matérias de jornais, e etc.) 

 
 
12 DA PONTUAÇÃO  
 
12.1 A avaliação dos candidatos, feita por meio da análise de currículos comprovados mediante 
documentação, será de caráter eliminatório e classificatório.  
12.3 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que, na somatória geral, obtiver menos 
de 5,0 (cinco) pontos.  
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EXPERIÊNCIA A SER COMPROVADA PONTUAÇÃO 

Pedagogo e/ou Licenciado 3 PONTOS 

Experiência comprovada em alfabetização (magistério ou 
participação em projetos) 

2 PONTOS A CADA ANO (até o 
limite de 10 pontos) 

Magistério em outras etapas do Ensino Fundamental 1 PONTO A CADA ANO 
(até o limite de 5 pontos) 

Cursando pedagogia ou curso de licenciatura 1 PONTO 

 
 
13 DA SELEÇÃO  

 
13.1 A seleção destina-se ao preenchimento de vagas para Assistentes de Alfabetização 
voluntários do Programa Mais Alfabetização no âmbito do Município de Guarapuava - PR, a 
serem distribuídas nas escolas públicas urbanas e do campo.  
13.2 A seleção será realizada por meio de comprovação de experiência mediante Prova de 
Títulos;  
13.3 O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste Edital.  
13.4 É de responsabilidade do candidato, preencher corretamente seus dados (nome, data de 
nascimento, nº de inscrição, área, escolaridade, RG e assinatura) no Cartão-resposta que será 
distribuído no ato da realização da prova, assim como zelar pelo material evitando rasuras.  
13.5 Se ocorrer empate na nota final terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 
a) Residir no bairro mais próximo da unidade escolar. 
b) Caso permaneça o empate, tenha a maior idade. 
13.6 O Processo Seletivo Simplificado para Assistentes de Alfabetização voluntários será 
executado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Guarapuava - PR com a 
participação da Comissão Organizadora de Processo Seletivo. 
13.7 O resultado será organizado e publicado no site da Prefeitura Municipal e da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura de Guarapuava - PR, por ordem de classificação e respeitando 
os critérios de vagas distritais citados no item 4.3 deste Edital. 
13.8 Todos os candidatos habilitados serão considerados aprovados constituindo assim o banco 
de Assistentes de Alfabetização do Programa Mais Alfabetização da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. 
13.9 A lotação acontecerá conforme ordem de classificação e disponibilidade do candidato, 
bem como a necessidade das Unidades Escolares.  
13.10 A classificação final será divulgada em data a ser definida pela Comissão de Seleção. 
 
14 DA LOTAÇÃO  
 
14.1 A lotação obedecerá a ordem crescente de classificação dos candidatos aprovados na 
seleção e o atendimento dos critérios estabelecidos no item 12 deste Edital.  
14.2 Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes no item 12 deste Edital, 
assinarão o Termo de Compromisso para prestação das atividades de Assistentes de 
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Alfabetização, pelo prazo de 6 (seis) meses, período este que poderá ser alterado de acordo 
com normas e diretrizes (a serem) estabelecidas pelo FNDE/MEC.  
14.3 Em caso de desistência será convocado para lotação, o candidato classificado segundo a 
ordem crescente de pontos.  
 
15 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 O Assistente de Alfabetização receberá, a título de ressarcimento, o valor instituído pela 
Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018, para o Programa Mais Alfabetização em 2018.  
15.2 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.  
15.3 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, podendo 
responsabilizar-se por até 04 (quatro) turmas em cada período de 20 (vinte) horas semanais.  
15.4 Os candidatos selecionados deverão participar de uma formação inicial para desempenho 
de suas atribuições, em local e data a ser definido posteriormente, ocasião em que procederão 
à assinatura do Termo de Adesão e Compromisso. 
15.5 O Assistente de Alfabetização poderá ser desligado a qualquer tempo, no caso de: não 
estar correspondendo as finalidade e objetivos do Programa; prática de atos de indisciplina, 
maus tratos desabonadores de conduta pessoal e profissional. 
15.6 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura de Guarapuava - PR. 

Guarapuava, 04 de setembro de 2019. 
 
 
 

DORACI SENGER LUY 
Secretária Municipal de Educação e Cultura 
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ANEXO I 
DECLARAÇÃO DE PESSOA PRETA OU PARDA 

 

Eu, ______________________________________________________ abaixo assinado(a), de 

nacionalidade _________________________, nascido(a) em ___/___/_____, no Município de 

__________________________________________, UF _________, filho(a) de 

_________________________________ e de _________________________________, 

Estado Civil _____________________, residente _________________________________, 

Município de ___________________________________, RG n° _____________________, UF 

__________, expedida em ___/___/_____, órgão expedidor_____________ e de CPF n° 

__________________________, CONVOCADO(A) pela lista de afrodescendentes para 

comprovação no Processo Seletivo para Estagiários n° 001/2018 do Município de Guarapuava, 

declaro, sob as penas da Lei, que sou uma pessoa ( ) preta ( ) parda. Estou ciente de que, em 

caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito(a) às sanções prescritas na Lei n° 2651/2017, no 

Código Penal e às demais cominações legais aplicáveis.  

 

Guarapuava, _________ de ________________________ de 2019. 

 

 

___________________________________________ 
Assinatura do Candidato 


