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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ 

GABINETE DO PREFEITO 
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO EDITAL N°

001/2022 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO PARA ATUAREM NO PROGRAMA “TEMPO DE
APRENDER.”

EDITAL N° 001/2022
 
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do município de Cerro Corá- RN, torna-se público o Edital para estabelecer
as normas e divulga a abertura de inscrição para realização de Processo Seletivo destinado a selecionar profissionais da área de
educação para cadastro de reservas, sob o regime de voluntário, destinado ao atendimento do Programa Tempo de Aprender, conforme
Portaria nº 280/2020, do Diário Oficial da União de 19 de fevereiro de 2020, e a resolução n° 06/2021, de 20 de abril de 2021 do
MEC/FNDE.
 
1 - DO PROGRAMA
 
O Programa Tempo de Aprender tem a finalidade de melhorar a qualidade da alfabetização em todas as escolas públicas do Brasil.
São objetivos do Programa Tempo de Aprender, conforme o art. 5º:
I - Elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização, da literária e da numeraria, sobretudo nos anos iniciais
do ensino fundamental, por meio de abordagens cientificamente fundamentadas;
II - Contribuir para a consecução da Meta 5 do Plano Nacional de Educação, de que trata o Anexo Lei nº 13.005, de 2014;
III - Assegurar o direito alfabetização a fim de promover a cidadania e contribuir para o desenvolvimento social e econômico do País;
IV - Impactar positivamente a aprendizagem no decorrer de toda a trajetória educacional, em seus diferentes níveis e etapas.
 
2 - DA SELEÇÃO
 
2.1 A seleção destina-se ao preenchimento de vaga para Assistente de Alfabetização voluntário do Programa Tempo de Aprender em
turmas de 1° e 2° ano do Ensino Fundamental Anos iniciais no âmbito da rede do Município de Cerro Corá/RN, a serem distribuídas
conforme a necessidades das escolas municipais.
2.2 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 - Ser licenciado em Pedagogia e/ou está graduando Licenciatura Plena em Pedagógica
IV - Ter disponibilidade para dedicar-se ao Programa e suas formações sempre com foco na aprendizagem do aluno;
2.3 O Processo Seletivo Simplificado para Assistente de Alfabetização voluntário será executado pela Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Desporto de Cerro Corá /RN, terá uma Comissão de Inscrição e Avaliação, composta por quatro servidores da
SEMECD nomeados por Portaria municipal.
 
3 - DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA.
 
3.1 As atividades desempenhadas pelo assistente de alfabetização serão consideradas de natureza voluntária, na forma definida na Lei
nº 9.608, de1998, sendo obrigatória a celebração do Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário;
I - Atividade do assistente de alfabetização junto ao professor alfabetizador dar-se-á por um período de cinco horas semanais para
unidades escolares não vulneráveis, ou dez horas semanais para unidades vulneráveis;
II - Compete ao assistente de alfabetização a realização das atividades de acompanhamento pedagógico sob a coordenação e
supervisão do professor alfabetizador, conforme orientações da Secretaria de Educação e com o apoio da gestão escolar na realização
de atividades, com vistas a garantir o processo de alfabetização de todos os estudantes;
III - O monitoramento da execução da presente ação nas unidades escolares será· realizado em sistema específico do MEC, a ser
divulgado pelos canais oficiais deste Ministério, no qual os gestores da Unidade Executora deverão registrar as informações exigidas
no plano de atendimento;
IV - Os assistentes de alfabetização selecionados deverão realizar o Curso Online de Práticas de Alfabetização do Programa Tempo de
Aprender do Ministério da Educação, a fim de garantir apoio e suporte.
3.2 A lotação deverá obedecer· a ordem decrescente de classificação dos candidatos aprovados na seleção.
3.3 Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes assinarão o Termo de Compromisso para prestar atividades de
Assistentes de Alfabetização, pelo prazo de 8 (oito) meses, período este que pode ser alterado de acordo com normas e diretrizes a
serem estabelecidas pelo FNDE/MEC.
 
4. DAS INSCRIÇÕES:
 
4.1. 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.
4.2.As inscrições serão realizadas no período do dia 31 de maio a 06 de junho de 2022, das 08h às 13h, na Secretaria Municipal
de Educação, Cultura e Desporto – SEMECD, rua: Gracindo Deitado, centro, 234. Cerro Corá – RN.
4.3. Não será cobrada taxa de inscrição.
4.4. No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, anexo I e II deste Edital;
b) Fotocópias nítidas dos seguintes documentos: Carteira de Identidade (frente e verso), CPF, Comprovante de residência e
Diploma/Certificado de conclusão ou declaração acompanhado do histórico para os que estão cursando nível superior em Licenciatura
plena em Pedagogia.
4.5. As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo Seletivo Simplificado são de inteira responsabilidade do candidato,
ficando a comissão avaliadora no direito de excluí-lo, caso comprove inveracidades nas informações.
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Experiência a ser comprovada para a pontuação Pontuação
Diploma de Licenciatura em Pedagogia 0,6 pontos
Declaração da instituição que comprove o período que está
cursando o curso de pedagogia

 
0,4 pontos

Pontuação máxima 10 pontos

Divulgação do edital 30/05/2022
Período de inscrição 31/05 á 06/06/2022
Divulgação do resultado classificatório 09/06/2022
Convocação dos candidatos classificados De acordo com o início das atividades

4.6. Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição.
4.7. Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação exigida durante o prazo de inscrição estabelecido neste
edital.
 
5. DA QUANTIDADE DE VAGAS
 
5.1. Serão disponibilizadas vagas de acordo com a necessidade das escolas contempladas com o Programa Tempo de Aprender no
âmbito da Rede Municipal de Cerro Corá - RN.
 
6. DA SELEÇÃO
 
6.1. A seleção se dará por uma única etapa que será realizada através da análise de currículo comprovado;
6.2 A comprovação do currículo se dará por meio da apresentação dos documentos estipulados acima que atestam a titularidade do
candidato e pontuarão da seguinte forma:
 

 
6.3. O resultado será organizado e publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Cerro Corá -RN, por ordem de classificação.
6.4. Os candidatos habilitados que forem considerados aprovados constituirão, assim, o cadastro de reservas de Assistentes de
Alfabetização do Programa Tempo de Aprender da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Deporto de Cerro Corá-RN.
6.5. O preenchimento de vagas dos candidatos aprovados acontecerá conforme ordem de classificação, e com a necessidade das
unidades escolares.
6.6. O candidato que não comparecer após a convocação para preenchimento de vagas no prazo de 48 horas para assumir sua vaga,
torna-se, eliminado ou desistente.
6.7. Em caso de desistência será convocado para lotação, o candidato classificado segundo a ordem decrescente de pontos.
6.8. Ocorrendo empate entre candidatos aprovados, o critério para desempate se dará por idade, dando-se preferência ao de idade mais
elevada.
 
7 – CRONOGRAMA
 

 
8 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
 
8.1. O Assistente de Alfabetização receberá, a título de ressarcimento, o valor R$ 150,00 (Cento e cinquenta) por mês instituído pela
Resolução nº 06, de 20 de Abril de 2021, para o Programa Tempo de Aprender em 2021.
8.2. O Assistente de Alfabetização selecionado para desenvolver as atividades de apoio ao professor alfabetizador com turmas de 1º
ou 2º ano do ensino fundamental, terá carga horária diária mínima de 60 (sessenta) minutos por turma; ficando a quantidade de horas
semanais a ser definida pela Secretaria Municipal de Educação.
8.3 Os atendimentos de cada Assistente pelo Programa Tempo de Aprender, conforme a Resolução nº 06 de 04/2021, Art.11,
estabelece que:
§ 1º A atividade do assistente de alfabetização junto ao professor alfabetizador dar-se-á por um período de cinco horas semanais para
unidades escolares não vulneráveis, ou dez horas semanais para as unidades escolares vulneráveis, conforme critérios estabelecidos no
art. 3º desta Resolução, ao longo de um ciclo correspondente a dois exercícios.
§ 2º Aos assistentes de alfabetização devem ser atribuídas no máximo quatro turmas em escolas consideradas vulneráveis, oito turmas
em escolas não vulneráveis ou outra combinação equivalente, em termos de quantidades de horas semanais,
8.4.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. 8.4.1. Considera-se serviço voluntário, a atividade não remunerada, que tenha objetivos
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.
8.5. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, porém, o
voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias, de acordo
com o previsto nos Art. 2º, § 2º, §3º e §4º da Resolução nº 06/2021 do FNDE.
8.6. 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 para a prestação das atividades
de Assistentes de Alfabetização, pelo período de 8 (oito) meses, estabelecida pela Resolução nº 06/2021 do FNDE/MEC.
8.7 O Assistente de Alfabetização poderá ser desligado a qualquer tempo, no caso de: não estar correspondendo às finalidades e
objetivos do Programa; prática de atos de indisciplina, maus tratos desabonadores de conduta pessoal e profissional.
8.8. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria de Municipal Educação, Cultura e Desporto de Cerro Corá/ RN.
 
Cerro Corá – RN 27 de maio de 2022
 
RAIMUNDO MARCELINO BORGES
Prefeito Municipal
 
MARIA SUELI DE OLIVEIRA BEZERRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto



02/06/2022 08:47 Prefeitura Municipal de Cerro-Corá

https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/materia/60A7E1A6/03AGdBq24NuyN-ZSXlVtDE8yyoxuEs90o9Cx0HFpWMH9Xz7tgcSnLyEfmoIE7cm… 3/3

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022
 
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO - EDITAL Nº 001/2022
 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A COMPOSIÇÃO DE CADASTRO RESERVA DE ASSISTENTES DE
ALFABETIZAÇÃO PARA ATUAREM NO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER
 
NOME DO CANDIDATO (A):________________________________________
CARGO: ___________________
RG:______________________ CPF: ________.________.________-_______
ESCOLARIDADE: _______________
TELEFONE: (_____) ________________-_____________
ASSINATURA DO CANDIDATO (A): __________________________________
ASSINATURA DO MEMBRO DA COMISSÃO: __________________________
 
Documentos declarados no ato da inscrição:
 
RG
CPF
Comprovante de residência
Diploma de conclusão ou declaração acompanhado do histórico Currículo
 
Cerro Corá/RN, _____de _________________ de 2022.
 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO - EDITAL Nº 001/2022
 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A COMPOSIÇÃO DE CADASTRO RESERVA DE ASSISTENTES DE
ALFABETIZAÇÃO PARA ATUAREM NO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER 
_____________________
Assinatura do Candidato 
____________________
Assinatura do Membro da Comissão
 
Cerro Corá/RN, _____ de ________________ de 2022.
 
ANEXO II
 
TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE VOLUNTÁRIO
 
Eu, ______________________________________, nacionalidade__________ Estado Civil_________________, residente e
domiciliado no endereço____________________________________, n°_____ bairro___________________ cidade
____________________/UF____ portador do CPF n°_____,_____,_____-____ carteira de identidade nº
_________________,_________/___, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço
voluntário, nos termos da Lei n° 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 serviço não será remunerado e não gerará vínculo
empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
 
Cerro Corá/RN, _____ de _____________de 2022. 
___________________________
Assinatura do candidato 

Publicado por:
Ana Priscilla da Silva Santos
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