
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

PROCESSO SELETIVO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO
PACTO

NACIONAL PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA

                                                                Camaçari, 11 de Março  de 2015.

O  Secretário  de  Educação  do  Município  de  Camaçari,  no  uso  das  suas

atribuições, torna pública a abertura do processo seletivo, com vistas à seleção de

4  (quatro)  profissionais,  docentes  licenciados,  servidores  efetivos  desta   rede

municipal  de ensino,  para atuarem como Orientadores de Estudos no programa

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. 

O Decreto 6.094, de 24/04/2007 do Ministério da Educação define, no inciso II

do  Art.  2º,  a  responsabilidade  dos  entes  governamentais  de  "alfabetizar  as

crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por exame

periódico  específico"  o  que  é  ratificado  pela  Meta  5  do  Projeto  de  Lei  do

Ministério da Educação, que trata sobre o Plano Nacional de Educação. 

Em atendimento à Lei, o Governo Federal,  Estadual  e Municipal assumiram um

compromisso formal de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas ao



final  do  3º  ano  do  Ensino  Fundamental,  dentro  da  faixa  etária  estabelecida,

criando assim o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. O processo seletivo destina-se a seleção de 4 profissionais da Educação para

atuação como Orientadoras de Estudos, sendo 3 para iniciação imediata e 1 para

cadastro  reserva.  Permanece  o  corpo  atual  das  Orientadores  de  Estudo  que

obtiveram nota superior a 7,5 durante o ano anterior e não manifestaram intenção

de desligar-se das ações do Programa;

1.2  A seleção,  aqui  descrita  será  realizada  por  uma Comissão  de  Seleção  da

Coordenadoria de Ensino e Aprendizagem – CEAP Coordenadoria de Ensino e

Aprendizagem, localizada no 2º andar da Cidade do Saber, na Rua do telégrafo

S/N Bairro do Natal  Cep-42800-000,    formada para este  fim e consistirá  da

Análise de currículo  e realização de entrevista;

1.3  Os  (As)  candidatos(as)  selecionados(as)  após  análise  do  currículo  que

acontecerá nos dias 11  a  13 de Março de 2015, serão convocados(as) para a

realização de entrevista;

1.4  O  processo  seletivo   será  realizado  na  Coordenadoria  de  Ensino  e

Aprendizagem,  situada  na  Cidade  do  Saber,  2º  andar,  sala  8,  sob  a

responsabilidade da Coordenação Municipal do Programa;



1.5 O profissional classificado na entrevista que não for convocado, formará um

cadastro reserva que poderá ser acionado caso se  faça necessário no decorrente

ano;

1.6  Os  (As)  candidatos  (as)  selecionados  (as)  para  a  entrevista,  deverão

apresentar os documentos comprobatórios dos dados informados  no currículo.

2. REQUISITOS BÁSICOS PARA SELEÇÃO

2.1  Ser profissional efetivo da Rede Municipal de Camaçari, com carga horária

de 40 (quarenta) horas semanais;

2.2   Não está  recebendo bolsas de estudo de outros programas federais;

2.3 Ter graduação em Pedagogia ou Licenciatura;

2.4 Ter experiência como tutor ou cursista do Programa de Formação Continuada

de Professores Alfabetizadores;

2.5 Ter experiência com docência no Ensino Fundamental há, no mínimo, 3 (três)

anos;

2.6 Ter disponibilidade para realizar as atividades na Unidades Escolares da Orla

do Município;

2.7  Ter disponibilidade para participar de  encontros de formação fora do seu

município de trabalho; 

2.8 Ter pleno conhecimento da Proposta Pedagógica e Curricular do Município;

2.9 Ter domínio acerca da matriz de referência da Provinha Brasil,  Avalie Alfa  e

ANA ( Avaliação Nacional e Alfabetização);



2.10 Ter participado da formação do PNAIC em 2013 / 2014;

2.11 Cumprir as determinações deste documento de convocação.

3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES SELECIONADOS

O servidor selecionado terá a carga horária de trabalho destinada exclusivamente

à  atuação  no  Programa,  passando  a  assumir  as  seguintes  atribuições  como

professores Orientadores de Estudos.

3.1 Participar de todos os encontros formativos  junto à  IES responsável;

3.2 Planejar e ministrar a  formação para Professores Alfabetizadores do Pacto

pela Alfabetização na Idade Certa;

3.3 Participar de grupos de estudos, reuniões e encontros vinculados ao Ciclo de

Alfabetização;

3.4 Atuar  na formação e  acompanhamento  dos  professores  alfabetizadores  do

Ciclo de Alfabetização; 

3.5 Planejar os encontros de formação dos professores alfabetizadores do Ciclo

de Alfabetização;

3.6 Acompanhar o desempenho dos educandos do Ciclo de Alfabetização  do

município, propondo intervenções pertinentes.



4. DA INSCRIÇÃO 

4.1 Os currículos deverão ser entregues  pessoalmente pelo candidato na CEAP,

sito 2º andar da Cidade do Saber, na Rua do telégrafo S/N Bairro do Natal Cep-

42800-000,   até  o  dia  13/05/15  e  serão  analisados  pela  comissão  em caráter

eliminatório e classificatório;

4.2 O s(as) candidatos(as) classificados(as) para entrevista serão contactados por

e-mail ou contato telefônico no dia 16/05/15 e deverão  comparecer para a mesma

com os seguintes  documentos.

DOCUMENTOS:

1. RG ( Cópia);

2. CPF (Cópia);

3. PIS ou PASEP (Cópia);

4. Comprovante de residência atual (Cópia); 

5. Declaração de experiência em Formação Continuada de professores 

alfabetizadores (Cópia autenticada);

6. Declaração de atuação mínima de 03 (três) anos em turmas de 1º ao 3º ano.

(Cópia autenticada);

7. Diploma de graduação em Pedagogia ou Licenciatura (Cópia autenticada);



7. Certificado de Pós Graduação e/ou Mestrado;

8. Certificados com Carga Horária de no mínimo 80h de cursos voltados para

Alfabetização e Letramento. (Cópia autenticada).

 

 A lista dos candidatos selecionados estará disponível no site da SEDUC no dia

17  de Março de 2015.

Camaçari, 11 de Março de 2015.

Marcio Silva  Neves

Secretário de Educação de Camaçari


