
 

 

 

EDITAL Nº 167-2022 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

SERAFINA CORRÊA – RS. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA – RS, através da Secretaria Municipal de 

Educação, aderiu ao Programa Tempo de Aprender, ofertado pelo Ministério da Educação (MEC), por 

meio da Portaria nº 280, de 19 de fevereiro de 2020, alterada pela Portaria nº 546 de 20 de julho de 

2021.Dessa forma, torna pública a abertura do processo de inscrição para Assistentes de 

Alfabetização para atuar, de forma voluntária (Lei Nº 9.608, de 18/02/1998), no Programa Tempo de 

Aprender, no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino de Serafina Corrêa.  

. 

1. AMPARO LEGAL 
1.1 O Programa Tempo de Aprender segue normas e orientações considerando: 

1.1.1 .Resolução Nº 6, de 20 de abril de 2021 do Ministério da Educação/Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. 

1.1.2.Resolução Nº 23, de 03 dezembro de 2021 do Ministério da Educação/Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. 

1.1.3 . Resolução nº 15, de 16 de setembro de 2021.  

1.1.4 Portaria Nº 546, de 20 de julho de 2021 do Ministério da Educação/Gabinete do Ministro. 

1.1.5 Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 

 

2. DO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO  

2.1 A atuação como Assistente de Alfabetização é considerada atividade de natureza voluntária na 

forma da Lei nº 9.608/1998.  

2.2 os convocados receberão uma ajuda de custo mensal, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais) para cada turma na qual atuarem, para fins de ressarcimento de despesas pessoais.  

2.3 Visto que as unidades de ensino do município de Serafina Corrêa foram classificadas como não 

vulneráveis, o Assistente de Alfabetização poderá acumular até oito turmas, distribuídas nos dois 

turnos (matutino e vespertino), chegando a receber ajuda de custo no valor de até R$ 1.200,00 ( mil e 

duzentos reais). 

2.4 É facultado ao Assistente de Alfabetização a atuação em, no mínimo, 2 turmas e, no máximo, 8 

turmas de alfabetização. 

2.5 A atividade do assistente de alfabetização junto ao professor alfabetizador dar-se-á por um período 

de cinco horas semanais por turma.  

2.6 Compete ao assistente de alfabetização a realização das atividades de acompanhamento 

pedagógico sob a coordenação e supervisão do professor alfabetizador, conforme orientações da 

Secretaria Municipal 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. 

2.7 Os assistentes de alfabetização selecionados deverão realizar o Curso Online de Práticas de 

Alfabetização do Programa Tempo de Aprender, a fim de garantir apoio e suporte pedagógico 

orientador e formativo para as escolas desenvolverem, com êxito, o processo de alfabetização. 



 

 

2.8 Ao todo, 04 (quatro) Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental Professora Estherina Marubin, Prefeito Guerino Massolini, Leonora Marchioro Bellenzier 

e Nossa Senhora de Fátima) serão contempladas e contarão com o apoio do assistente de 

alfabetização para auxiliar no desenvolvimento das ações pedagógicas de acordo com a orientação do 

professor regente 

 

3. DA INSCRIÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

3.1 A seleção dos assistentes de alfabetização será por meio da análise de currículos com dados 

pessoais (endereço, telefone e e-mail atualizados), que deverão ser entregues no período de 20 a 25 

de maio de 2022, das 08:30 às 11:00 e das 13:30 às 17 horas na Av. 25 de julho, 202, Anexo 

Educacional – Centro, Serafina Corrêa, RS. 

3.2 A análise dos currículos seguirá os seguintes critérios:  

I – Ser licenciado em Pedagogia e ter experiência com alfabetização; 

II – Ser licenciado em Pedagogia; 

III – Estudantes de Pedagogia a partir do 5º período; 

IV – Ter Ensino Médio na modalidade Magistério; 

V – Ter disponibilidade para dedicar-se ao Programa Tempo de Aprender e suas formações sempre 

com foco na aprendizagem do aluno. 

 

3.2.1 Os candidatos que atenderem ao menos um dos critérios estabelecidos no item 3.2 serão 

considerados aprovados na seleção.  

3.2.2 Serão convocados os candidatos conforme o atendimento dos critérios estabelecidos.  

3.2.3 Havendo mais de um candidato que atenda o(s) mesmo(s) critérios, terá preferência na 

convocação aquele que primeiro se inscreveu neste chamamento.  

3.3 Os cumprimento dos requisitos previstos deverão ser documentalmente comprovados, através de 

vias originais, no ato da convocação pelo candidato junto à coordenação do Programa Tempo de 

Aprender. 

 

4. DO RESULTADO 

4.1 O Resultado Final será divulgado no dia 26 de maio de 2022, pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

4.2 As cópias poderão ser autenticadas por Tabelião ou poderão ser autenticados no ato da inscrição, 

por servidor público, desde que o candidato apresente para conferência os originais, acompanhados 

de sua respectiva cópia. 

4.3 Após a inscrição do candidato, não será permitida a apresentação de documentos remanescentes. 

4.4 É de responsabilidade exclusiva do (a) candidato (a) acompanhar a publicação, e divulgação, do 

resultado e todas as informações concernentes ao Chamamento Público Simplificado do Programa 

Tempo de Aprender. 

4.5 Os casos omissos neste edital serão analisados e resolvidos pela Coordenação de Ensino da 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

 



 

 

5. DA CONVOCAÇÃO 

5.1 Para fins da convocação, a Secretaria Municipal de Educação de Serafina Corrêa – RS, utilizará e-

mail ou contato telefônico fornecido pelo (a) candidato (a) no ato de inscrição.  

5.2 A Secretaria Municipal de Educação estipulará o prazo de 24 horas, a contar do momento do 

contato, para que o candidato compareça ao local determinado.  

5.2.1 Esgotado esse prazo e não havendo comparecimento do candidato o mesmo será considerado 

desistente e ELIMINADO do Chamamento Público Simplificado. 

5.3 A Secretaria Municipal de Educação não se responsabiliza pelo não recebimento do e-mail por 

parte do candidato por problemas decorrentes de: caixa de e-mails cheia, troca de e-mail de contato e 

problemas com o provedor do e-mail do candidato. 

5.4 No contato por e-mail será informado a data, o horário e o local que o candidato deverá se 

apresentar. 

5.5 No ato da convocação os candidatos deverão apresentar o documento original de identificação 

com foto. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 O exercício das atividades de Assistentes de Alfabetização não configurará vínculo empregatício 

em hipótese alguma.  

6.2 O ressarcimento de despesas direcionados aos Assistentes de Alfabetização não se confunde 

com a remuneração por serviços prestados.  

6.3 É obrigatória a celebração do Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário com os 

Assistentes de Alfabetização a serem convocados. 
 

 

Serafina Corrêa, RS, 19 de maio de 2022. 

 

 

 

 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Procurador Jurídico 
OAB-RS 

 
 


