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EDITAL N°16/2019 

 
    
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO, no uso de 
suas atribuições legais, através  da Secretaria Municipal da Educação, Cultura 
e Desporto de Pinheiro Machado, Estado do Rio Grande do Sul, FAZ SABER, 
por esse Edital, que realizará SELEÇÃO PÚBLICA para ASSISTENTE DE 
ALFABETIZAÇÃO que irão atuar no programa MAIS ALFABETIZAÇÃO. 
 
                       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 nos 1º e 2º anos do ensino fundamental. 
 
      Em 2019, o programa MAIS ALFABETIZAÇÃO acontecerá em 02 
escolas urbanas e 02 rurais.   
 
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO 
 

            Os concorrentes serão selecionados por uma comissão 
designada, pelo secretário Municipal da Educação, Cultura e Desporto o qual 
obedecerá aos seguintes critérios:  
a) Possuir mais de 18 anos de idade; 

b) Ter no mínimo magistério, estudantes ou concluintes em licenciatura plena 

em letras ou pedagogia. 

DO PRAZO PARA ENTREGA DOS CERTIFICADOS 
 
                        Os concorrentes deverão apresentar currículo com cópia da 
documentação comprobatória, e preencher a ficha de inscrição. 
                        A seleção será dividida em duas etapas: entrega de 
documentação e entrevista (se caso for pré-selecionado). 
                       Entrega de documentação no dia 30 e 31 de maio de 2019, na 
Secretária Municipal da Educação, Cultura e Desporto das 09 às 11h e dás 
13h30min ás 16h30min.  
 
ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 
 
- Participar do planejamento das atividades juntamente com a coordenação do 
programa na escola; 
- Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do 
programa; 
- Auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas 
por ele;     
- Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o 
controle de frequência; 
- Elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos e atividades 
realizadas mensalmente. 
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- 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; 
- Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações 
junto ao programa.  
 
                        As vagas para ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO serão 
distribuídas conforme o plano de atendimento de cada escola.  
 
- EMEF Avelino de Assis Brasil ; 
- EMEF Manoel Lucas Prisco; 
- EMEF Senador José Ermírio de Moraes; 
- EMEF Ana Tereza da Rosa.     
     
                        Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiro Machado,  em 29 de 
maio de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      José Antônio Duarte Rosa 
                                                                                         Prefeito Municipal  
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Registre e Publique-se 
   
 
    Jovânia Lima de Oliveira Farias 
Secretária Municipal da Administração 


