
 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 
 

PORTARIA NO 011/14 
 

"EXPEDE EDITAL QUE ABRE INSCRIÇÕES EM 
PROCESSO DE SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 
PARA ALFABETIZADORES, TRADUTORES- 
INTERPRETES DE LIBRAS E 
COORDENADORES DE TURMA PARA 
ATUAÇÃO NO PROGRAMA LETRAR 
ALAGOINHAS, EM PARCERIA COM O 
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO /SECADI-
MEC, NO  MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, NO 
ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO". 

 
O SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALAGOINHAS, no uso de suas atribuições 
legais e de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 52, de 11 de dezembro de 2013 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º  – Tornar pública a abertura de inscrições do Processo Seletivo Simplificado para o 
preenchimento de vagas disponíveis aos Alfabetizadores, Tradutores-intérpretes da Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) e Coordenadores de Turmas de Alfabetização de Jovens e Adultos e 
Idosos, para atuarem como voluntários, no âmbito da Alfabetização de Jovens e Adultos em 
parceria com o Governo Federal, por meio do Programa Brasil Alfabetizado - etapa 2013/2014, 
considerando: 
I. A perspectiva de universalizar a alfabetização de jovens, adultos e idosos como afirmação da 
política pública de Educação de Jovens e Adultos; 
II. A urgência e a necessidade de selecionar voluntários alfabetizadores, tradutores-intérpretes de 
Libras e coordenadores de turmas, para o desenvolvimento de atividades de alfabetização de jovens, 
adultos e idosos no município; 
III. A necessidade de ampliar as oportunidades educacionais para jovens com 15 anos ou mais, 
adultos e idosos que desejam ser alfabetizados; 
IV. A necessidade de propiciar continuidade de estudos aos jovens com 15 anos ou mais, adultos e 
idosos que são alfabetizados no âmbito do Plano Nacional de Alfabetização do Programa Brasil 
Alfabetizado. 
 

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
  

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALAGOINHAS, 28 de 
julho de 2014. 
 

Caio de Castro Souza 
                                                        Secretário Municipal de Educação 
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EDITAL DE INSCRIÇÃO N° 002/2014 
 

“ABRE INSCRIÇÕES EM PROCESSO DE 
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA 
ALFABETIZADORES, TRADUTORES- 
INTERPRETES DE LIBRAS E 
COORDENADORES DE TURMA PARA 
ATUAÇÃO NO PROGRAMA LETRAR 
ALAGOINHAS, EM PARCERIA COM O 
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 
/SECADI-MEC NO MUNICIPIO DE 
ALAGOINHAS, NO ÂMBITO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO". 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO DE ALAGOINHAS, ESTADO DA 
BAHIA, no  uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Estabelecer os procedimentos para a inscrição de Voluntários para Alfabetizadores, 
tradutores – Interpretes de Libras e Coordenador de Turma  do Programa Letrar a ser desenvolvido 
neste município pela Secretaria Municipal da Educação. 

 

Art. 2° - O Processo de Seleção de Alfabetizadores, Tradutores-Intérpretes de Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) e Coordenadores de Turmas objetiva selecionar profissionais aptos a atuarem como 
voluntários, no âmbito do Plano Nacional de Alfabetização de Jovens e Adultos e Idosos, Programa 
Brasil Alfabetizado, na etapa 2013/2014; 
1- Este Processo Seletivo Simplificado – PSS - visa ao preenchimento de vagas para a prestação de 

serviços voluntários por tempo determinado (oito meses). 
2- 2- O Voluntário Alfabetizador selecionado poderá desenvolver atividades de alfabetização em até 

02 (duas) turmas ativas, desde que o horário de funcionamento não seja concomitante e que as 
turmas obedeçam à quantidade mínima de alfabetizandos exigida. 

3- Caberá ao Alfabetizador Voluntário classificado: 
3.1- Localizar, identificar, mobilizar e cadastrar os jovens, adultos e idosos não alfabetizados para 
ingresso e constituição de turmas de alfabetização; 
3.2- Utilizar, para esse processo, o cadastro de alfabetizando, disponibilizado pela Coordenação 
de Educação de Jovens e Adultos.  

4- O candidato aprovado neste PSS poderá desenvolver suas atividades em escolas e/ou espaços 
alternativos da comunidade, conforme a necessidade local. Em se tratando de local onde não haja 
nas imediações espaço público para funcionar a turma, o local pretendido será avaliado pela 
Coordenação de Educação de Jovens e Adultos juntamente com a Secretaria Municipal de 
Educação. Dessa forma, e se for avaliado como possível de se trabalhar a alfabetização, o espaço 
será liberado para as aulas. 
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Art. 3º - As fichas de inscrição  serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal da Educação. 
 

Art. 4º - A título de formação profissional, os interessados deverão possuir:  
           § 1° - Para concorrer às vagas de ALFABETIZADOR VOLUNTÁRIO DE TURMA o 
candidato deverá  preencher os seguintes requisitos de caráter obrigatório e complementar: 
a) Ser brasileiro; 
b) Possuir no mínimo 18 anos de idade; 
c) Ter, no mínimo, formação de nível médio completo e para turmas que funcionam em 
assentamentos e locais de difícil acesso, em caráter excepcional, será aceita a inscrição de alunos 
que frequentem as últimas séries do curso em nível médio, desde que, preferencialmente, sejam 
residentes nessas localidades; 
e) Ter disponibilidade de, no mínimo, 10 horas semanais para desenvolver a função de 
Alfabetizador de Turmas e 2 horas para a formação continuada, atestado na ficha de inscrição; 
           § 2°  -  Para concorrer às vagas de TRADUTOR-INTÉRPRETE DA LÍNGUA 
BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), o candidato deverá preencher os seguintes requisitos de 
caráter obrigatório e complementar: 
a) Ser brasileiro; 
b) Possuir no mínimo 18 anos de idade; 
c) Ter, no mínimo, formação de nível médio completo e para turmas que funcionam em 
assentamentos e locais de difícil acesso, em caráter excepcional, será aceita a inscrição de alunos 
que freqüentem as últimas séries do curso em nível médio, desde que, preferencialmente, sejam 
residentes nessas localidades; 
 d) Apresentar certificado obtido por meio do Programa Nacional de Proficiência em Libras 
(Prolibras); 
e) Não atuar nas funções de Diretor de Unidade Escolar, Secretário Municipal de Educação, Gestor 
Local do Programa Brasil Alfabetizado e servidor público exercendo funções internas na SEDUC; 
f) Ter disponibilidade de, no mínimo, 10 (dez) horas semanais para desenvolver a função de 
Tradutor Intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e 02 (duas) horas para a formação 
continuada. 
           § 3°  -  Para concorrer às vagas de COORDENADOR VOLUNTÁRIO DE TURMA o 
candidato deverá preencher os seguintes requisitos de caráter obrigatório e complementar: 
a) Ser brasileiro; 
b) Possuir no mínimo 18 anos de idade; 
c) Ter formação em nível superior em Educação ou Licenciaturas, já concluído ou em curso; 
d) Ter conhecimento básico de informática/Internet que permita acessar o Sistema Brasil 
Alfabetizado – SBA e ter endereço eletrônico (e-mail); 
e) Ter disponibilidade de, no mínimo, 12 (doze) horas semanais para desenvolver a função de 
Coordenador de Turmas, atestado na ficha de inscrição; 
f) Deve ser capaz de realizar um acompanhamento sistemático ao trabalho em desenvolvimento nas 
turmas e de desempenhar todas as atividades descritas para os coordenadores de turmas no Manual 
Operacional do Programa Brasil Alfabetizado (disponível em www.mec.gov.br); 
g) Ser capaz de acessar o Sistema Brasil Alfabetizado – SBA, para prestar as informações 
solicitadas referentes às turmas sob sua supervisão e aos respectivos alfabetizandos, inclusive 
registrando os resultados dos testes cognitivos de entrada e de saída dos alfabetizandos; 
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Art. 5º - As inscrições ocorrerão nos dias 28 a 01 de agosto de 2014, na Secretaria Municipal da 
Educação situada à Rua Elvira Dórea, 73, Centro, nesta cidade, no horário das 8:00h às l2:00h 
sendo que: 
           § 1° Cada candidato só poderá se inscrever para uma das funções, podendo acumular, 
apenas, a função de Alfabetizador de Turmas, conforme especificado no item 2 do Art. 2º deste 
edital; 
           § 2° No ato da inscrição o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido, de acordo com a opção de função 
(Alfabetizador, Coordenador ou Tradutor-Intérprete de Língua Brasileira e Sinais – Libras), 
ANEXO I. 
b) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; 
c) Cópia do comprovante de escolaridade, conforme a função; 
d) Carta de intenção (Justificativa das intenções à função, elaborada de próprio punho, no ato da 
inscrição, com o mínimo de 10 linhas e no máximo as linhas disponíveis no modelo desse edital 
conforme ANEXO II); 
e) Declaração de disponibilidade da carga horária exigida, conforme modelo desse edital, ANEXO 
III; 
f)Termo de compromisso de execução de reunião pedagógica continuada (para coordenador(a) de 
turma), ANEXO IV; 
g) Termo de compromisso de participação nas etapas de Formação Pedagógica, ANEXO V 
           § 3° A inscrição de que trata o presente Edital é gratuita. Portanto, não haverá cobrança de 
taxa de inscrição. 
 

Art. 6º – Os inscritos participarão de uma seleção que será realizada através de:  
1- A seleção dos candidatos será realizada, no período de 04 a 07 de agosto de 2014, por uma 

Comissão constituída pela Gestora Local do PBA, a Coordenadora do Programa Letrar e um 
representante da Equipe Técnica da EJA na Secretaria Municipal de Educação.  

2-  Para a seleção serão analisados o currículo e a justificativa do candidato, observando os 
itens e respectiva pontuação:  

  2.1- A avaliação de títulos e de experiência profissional, de caráter classificatório, valerá no 
máximo  6,5 (seis vírgula cinco) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos e dos 
comprovantes apresentados seja superior ao máximo de pontos.   
3- A Justificativa (interesse do candidato ao cargo) valerá 3,5 (três vírgula cinco) pontos, 

observando-se  poder de argumentação, relevância do interesse ao cargo, atuação 
profissional e capacidade de expressão escrita. 

4- A classificação dos candidatos será obtida mediante a soma da pontuação do Currículo e da 
Justificativa, totalizando em 10,00 pontos; considerando a ordem decrescente de pontuação 
até atingir o número de vagas oferecidas e os critérios indicados abaixo: 

   4.1- Participação como coordenador de turmas de alfabetização em edições anteriores do 
Programa  Brasil Alfabetizado, desde que tenha recebido parecer favorável da Coordenação do 
Programa Letrar Alagoinhas/ Brasil Alfabetizado; 
   4.2- Participação como alfabetizador em edições anteriores do Programa Brasil Alfabetizado, 
desde que tenha recebido parecer favorável da Coordenação  do Programa Letrar Alagoinhas/ Brasil 
Alfabetizado. 
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Art. 7° - Os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem: 
a) Maior tempo comprovado de atuação como coordenador de turmas de alfabetização do 
Programa; 
b) Maior tempo comprovado de atuação como alfabetizador em turmas de alfabetização do 
Programa; 
c) Maior tempo de experiência em Educação de Jovens e Adultos; 
d) Maior tempo de experiência na área de docência; 
e) O candidato que tiver a maior idade. 
 

Art. 8° - As vagas para o presente Processo Seletivo Simplificado são as constantes no Anexo VII. 
1- De acordo com o número de vagas distribuídas no Anexo VII deste Edital. Serão destinadas 10% 
das vagas por cargo de cada município aos portadores de necessidades especiais, compatível com o 
exercício da função de opção do candidato, de conformidade com o Decreto nº 3.298 de 20 de 
dezembro de 1999 em que fica assegurada a reserva definida no Art. 37º, § 1º, do mesmo Decreto.  
2- Caso o alfabetizador selecionado desistir do processo de alfabetização deverá manifestar-se 
formalmente na Assessoria Pedagógica e registrar o fato através de termo de desistência (Anexo VI) 
deixando, automaticamente, a vaga aberta para substituição. 
2.1-  No caso de desistência do alfabetizador, durante a vigência do Programa, o mesmo deverá ser 
substituído por outro alfabetizador selecionado, seguindo os critérios de classificação do presente 
edital ou por alfabetizador que tenha sob a sua responsabilidade apenas uma turma. Caso não haja 
alfabetizador selecionado no município, a Coordenação local deverá encaminhar os alfabetizandos 
para turma existente na localidade; 
2.2- Caso os alfabetizadores selecionados, que foram chamados para substituir outro alfabetizador 
desistente numa turma já existente não tenham interesse em assumi-la e nem haja outra turma na 
localidade, poder-se-á cadastrar excepcionalmente e com aprovação da SEDUC- MT, um novo 
alfabetizador voluntário, com experiência em alfabetização, para concluir o processo, evitando 
prejuízo aos alfabetizandos; 
2.3- Em último caso, a turma será cancelada procedendo à avaliação da “Situação Final” de cada 
alfabetizando na data do encerramento. 
 

Art. 9° - Os Resultados serão  divulgados  até  o  dia  08  de  agosto de  2014, afixado no mural da 
Secretaria Municipal de Educação(SEDUC). 
§ 1°-   Após o resultado, o candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo junto à 
Coordenação da Educação de Jovens e Adultos, onde efetuou sua inscrição, até 48 (quarenta e oito) 
horas a partir dos resultados. 
 

Art. 10 -  Das atribuições dos cargos: 
           § 1°-  As atribuições do Alfabetizador Voluntário de Turma(s) são: 
 a) Localizar, identificar, mobilizar e cadastrar os jovens, adultos e idosos não alfabetizados para 
ingresso e constituição de turma de alfabetização.    
b) Organizar, em áreas rurais e/ou de difícil acesso turmas de alfabetização com no mínimo 07 
(sete) e no máximo 15 (vinte e cinco) alfabetizandos. 
c) Organizar, em localidade urbana, turmas de alfabetização com no mínimo 15 (quinze) e no 
máximo 25 (vinte e cinco) alfabetizandos. 
d)  Encaminhar os cadastros dos alfabetizandos que formarão a turma, à Coordenação do Programa 
Letrar Alagoinhas para que efetive a adesão das turmas ao Programa Brasil Alfabetizado, conforme 
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prevê o Termo de Cooperação celebrado entre a Prefeitura Municipal de Alagoinhas e a Secretaria 
de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão/ MEC 
e) Aplicar, obrigatoriamente, os testes cognitivos, de leitura/escrita e matemática aos 
alfabetizandos, utilizando, obrigatoriamente, a matriz de referência e os testes oferecidos pela 
SECADI/MEC, disponíveis no SBA para aferir desempenho cognitivo dos jovens, adultos e idosos 
em dois momentos: 
     1- Teste de Entrada, a ser aplicado até o décimo quinto dia após o inicio das aulas; 
     2- Teste de Saída, a ser aplicado nos últimos dez dias de aula. 
f) Realizar atividades de avaliação a cada mês registrando a data de cada uma delas. Essas 
atividades de avaliação deverão ser arquivadas em portfólios e preservadas, por exigência do MEC, 
para registro e acompanhamento da trajetória de cada alfabetizando. 
g) Manter disponíveis e atualizados, permanentemente, os dados e as informações necessários ao 
processo de acompanhamento e avaliação do Programa Brasil Alfabetizado. 
h) Planejar e acompanhar o processo de aprendizagem dos alfabetizandos; 
i)  Encaminhar relatórios e freqüência mensal dos alfabetizandos para o Coordenador de Turma que 
o acompanha, no prazo estabelecido pela coordenação estadual; 
j) Realizar visitas às residências dos alunos faltosos, para conhecer os motivos das ausências e 
incentivá-los a retornar; 
k) Participar da Formação Inicial de 40 (quarenta) horas; 
l) Participar da Formação Continuada de 64 (sessenta e quatro) horas, sendo um encontro mensal 
com a carga horária de 08 (oito) horas, coordenada pelo Coordenador de turma e a Coordenação do 
Programa Letrar Alagoinhas 
m) Cumprir carga horária semanal de 10 (dez) horas-aulas, totalizando 320 (trezentas e vinte) 
horas-aulas presenciais como condição para finalizar a etapa de alfabetização do Programa; 
n) Propor ações de incentivo à permanência dos alfabetizandos, bem como encaminhar os egressos 
das turmas de alfabetização ao primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos, ofertada no 
sistema de ensino público, providenciando as condições necessárias para as matrículas;  
           § 2°-  As atribuições do Tradutor-Interprete Voluntário de turma são:  
a) Participar da Formação Inicial de 40 (quarenta) horas; 
b) Participar da Formação Continuada de 64 (sessenta e quatro) horas, sendo um encontro mensal 
com a carga horária de 08 (oito) horas, ofertada pela Secretaria de Estado da Educação; 
c) Cumprir carga horária semanal de 10 (dez) horas-aula, totalizando 320 (trezentos e vinte) horas-
aulas presenciais como condição para finalizar a etapa de alfabetização do Programa; 
d) Os tradutores-intérpretes de Libras deverão traduzir e interpretar as aulas ministradas pelos 
alfabetizadores durante o processo de alfabetização dos jovens e adultos com surdez ou com 
deficiência auditiva, usuários de Libras e participar da Formação Inicial e da Formação Continuada 
para se apropriar dos temas trabalhados nas turmas de alfabetização de jovens e adultos. 
           § 3°- As atribuições do Coordenador Voluntário de turmas são:  
a) Localizar, identificar, mobilizar e cadastrar junto com os alfabetizadores, os jovens, adultos e 
idosos não alfabetizados para ingresso e constituição de turma de alfabetização.  
b) Acompanhar e orientar o alfabetizador à aplicação dos testes cognitivos, de leitura/escrita e 
matemática aos alfabetizandos, utilizando, obrigatoriamente, a matriz de referencia e os testes 
oferecidos pela SECADI/MEC, disponíveis no SBA para aferir desempenho cognitivo dos jovens, 
adultos e idosos em dois momentos: 
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1- Testes de Entrada, a ser aplicado até o décimo quinto dia após o inicio das aulas; 
2- Testes de Saída, a ser aplicado nos últimos dez dias de aula. 
c) Orientar os alfabetizadores a utilizarem os resultados dos testes cognitivos de entrada para 
diagnosticar o perfil dos alfabetizandos – incentivando, quando possível, o encaminhamento 
daqueles que forem considerados em condições para a EJA I Segmento e para planejar ações de 
alfabetização mais adequadas aos jovens, adultos e idosos da turma. 
d) Coordenar e acompanhar in loco o trabalho desenvolvido nas turmas de Alfabetização de Jovens 
e Adultos sob sua responsabilidade; 
e) Fazer a supervisão pedagógica, durante os 8 (oito) meses de duração da etapa de alfabetização, 
de, no máximo 9 (nove) turmas e mínimo de 5 (cinco) turmas tanto para rural como urbana e/ou 
turmas mistas; 
f) Planejar e ministrar os planejamentos quinzenais com os alfabetizadores conforme as diretrizes 
do PBA e ações de fomento à leitura; 
g) Acompanhar a aprendizagem dos alfabetizandos; 
h) Orientar os alfabetizandos quanto à emissão da documentação civil (RG e CPF e outros), aos que 
não possuem, bem como substituir o RG agora como alfabetizado; 
i) Coordenar e organizar a distribuição de material escolar e de livros didáticos; 
j) Coordenar e organizar a distribuição da alimentação escolar dos seus respectivos alfabetizandos, 
no período das aulas; 
k) Desenvolver ações relacionadas à supervisão da freqüência dos alfabetizandos, consolidando as 
informações no Relatório Mensal de Freqüência; 
l) Identificar os alfabetizandos com necessidades educacionais especiais nas turmas; 
m) Apresentar, mensalmente, à Coordenação de Educação de Jovens e Adultos, o Relatório de 
Acompanhamento das Turmas de Alfabetização e os Relatórios de Formação Continuada dos 
Alfabetizadores, indicando os conteúdos e as metodologias trabalhadas nas reuniões pedagógicas de 
formação continuada; 
n) Realizar, no mínimo, um acompanhamento semanal a cada uma das turmas de alfabetização sob 
sua responsabilidade, comprovando mediante apresentação do relatório mensal; 
o) Acompanhar a aplicação dos testes cognitivos de entrada e saída, e, ainda, fazer 
OBRIGATORIAMENTE a inserção dos resultados no Sistema Brasil Alfabetizados e/ou em 
parceria com o técnico de apoio do município; 
p) Elaborar estratégias para potencializar o uso do resultado do teste cognitivo de entrada para 
planejar e encaminhar o trabalho de alfabetização em sala de aula; 
q) Participar de encontro de Formação Continuada, mensalmente; 
r) Articular, juntamente com os Alfabetizadores sob sua coordenação, ações voltadas à continuidade 
dos estudos dos alfabetizandos na Educação de Jovens e Adultos na redes pública municipal e 
demais alternativas públicas de continuidade disponíveis aos egressos do PBA, como ProJovem 
Urbano, entre outras. 
 

Art. 11 - Os Alfabetizadores, Tradutores-Intérpretes e os Coordenadores de Turmas classificados 
nesse Edital, não possuirão qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de 
Alagoinhas, sendo a bolsa concedida conforme preceitua a Resolução CD/FNDE Nº 58, de 11 de 
dezembro de 2013; 
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           § 1°- As bolsas concedidas no âmbito do Programa serão destinadas a voluntários que 
assumam atribuições de alfabetizador, tradutor-Intérprete de Libras e coordenador de turmas, 
conforme a Resolução vigente: 
 

Art. 12 –  A título de bolsa, o FNDE/MEC pagará aos voluntários cadastrados e vinculados a 
turmas ativas no SBA os seguintes valores mensais: 
I - bolsa classe I: R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais para o alfabetizador e para o alfabetizador 
tradutor-intérprete de Libras que atuam em apenas uma turma ativa; 
II - bolsa classe II: R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais para o alfabetizador que atua em apenas 
uma turma ativa formada por população carcerária ou por jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas; 
III - bolsa classe III: R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais para o alfabetizador e alfabetizador 
tradutor-intérprete de Libras que atuam em duas turmas ativas; 
IV - bolsa classe IV: R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais para o alfabetizador coordenador que 
atue coordenando de cinco a nove turmas ativas; 
V - bolsa classe V: R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais) mensais para o alfabetizador que atue 
em duas turmas ativas formadas por população carcerária ou por jovens em cumprimento de 
medidas socioeducativas. 
VI - bolsa classe VI: R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais para o alfabetizador coordenador que 
atue coordenando de cinco a nove turmas ativas, sendo pelo menos duas formadas por população 
carcerária ou por jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. 
           § 1º Para receber a bolsa classe III, o alfabetizador ou tradutor-intérprete de Libras deve 
atuar em duas turmas ativas, cujo horário de aulas não seja concomitante e haja pelo menos uma 
hora de intervalo entre o funcionamento das turmas.  
           § 2º Para receber a bolsa classe V, o alfabetizador deve atuar em duas turmas ativas de 
estabelecimento penal ou de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, cujo horário de 
aulas não seja concomitante e haja pelo menos uma hora de intervalo entre o funcionamento das 
turmas. 
 

Art. 13  – A bolsa será paga diretamente ao beneficiário, mediante depósito em conta-benefício 
aberta pelo FNDE/MEC no Banco do Brasil S/A, em agência indicada pelo bolsista entre aquelas 
relacionadas no sistema informatizado disponível para cadastramento.  
           § 1º O FNDE providenciará a abertura de conta-benefício para o bolsista quando este tiver 
sua primeira parcela de bolsa aprovada pelo gestor local e quando este pagamento for devidamente 
autorizado, por certificação digital, pela SECADI/MEC. 
           § 2°- Para que se proceda o pagamento ao bolsista é indispensável que: 
a) O bolsista tenha sido vinculado pela Coordenação do Programa Brasil Alfabetização a pelo 
menos uma turma ativa, e seus dados pessoais tenham sido informados de modo correto e completo 
no Sistema Brasil Alfabetizado - SBA; 
b) O bolsista tenha participado da Formação Inicial e participe da Formação Continuada; 
           Parágrafo Único.As bolsas para custeio das despesas com as atividades de alfabetização não 
se incorporarão ao vencimento, salário, remuneração ou proventos do professor/bolsista, para 
qualquer efeito, não podendo ser utilizadas como base de cálculo para quaisquer vantagens ou 
benefícios trabalhistas ou previdenciários, de caráter pessoal ou coletivo, existentes ou que vierem a 



 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 
 

ser instituídos, inclusive para fins do cálculo dos proventos de aposentadoria e pensões, 
configurando-se como ganho eventual para os fins do disposto na legislação previdenciária. 
 

Art. 14 - As aulas terão início a partir de 01 de setembro de 2014 com término previsto para 08 de 
maio de 2015. 
 

Art. 15 - Os Alfabetizadores, Tradutores-Intérpretes e Coordenadores farão a Formação 
Inicialmente programada para o período de 18 a 29 de agosto, podendo ocorrer mudança nas datas 
previstas a critério da Coordenação do Programa Letrar Alagoinhas/Brasil Alfabetizado. O 
calendário da Formação Continuada será comunicado durante a Formação Inicial aos 
Alfabetizadores, Tradutores-Intérpretes e Coordenadores selecionados.  
 

Art. 16 - As atividades desenvolvidas pelos alfabetizadores e coordenadores de turmas, no âmbito 
do Programa são consideradas de natureza voluntária, não gerando vínculo empregatício, ou 
qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 
 

Art. 17 -  A inscrição implica conhecimento e a aceitação do contido neste Edital. 
 

Art. 18 -  Os candidatos que prestarem declaração falsa no ato da inscrição ou caso não possam 
satisfazer a todas as condições enumeradas neste edital, terão sua inscrição cancelada e serão 
anulados todos os atos decorrentes, mesmo que classificados no processo seletivo. 
 

Art. 19 -  O candidato portador de deficiência participará do concurso em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que se refere à avaliação e a pontuação determinada. 
 

Art. 20 -  O Processo de seleção dos voluntários para o Programa Brasil Alfabetizado disciplinado 
por este Edital tem validade apenas para o ano de 2014. 
  

Art. 21 -  Só serão preenchidas as vagas disponíveis no Anexo VII e convocadas as pessoas 
presentes na classificação do Edital, se houver número de alfabetizandos suficientes para formar 
turmas. 
 

Art.  22  – Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 23 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Chefe do Executivo Municipal. 
 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALAGOINHAS, 28 de 
julho 2014. 
 
 

 
Caio de Castro Souza 

Secretário Municipal de Educação 
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ANEXO I 
 

Ficha de inscrição para voluntários Alfabetizadores, Tradutores-Intérpretes da Língua 
Brasileira de Sinais(LIBRAS) e Coordenadores de Turmas. 
 
 

1 – Identificação 
 

Nome do candidato:________________________________________________________________ 
CPF:_______________________________ RG:________________________________ UF: _____ 
Endereço: _________________________________________________________________n.º ____ 
Bairro: ___________________________Cidade:___________________________ Estado: ______ 
CEP: ______________________________ Telefone: ____________________ 
E- mail:_________________________________________________________ 
 

2 – Situação Funcional 
Estabelecimento de atuação:_________________________________________________________ 
Município: ______________________________________________________________________ 
Tempo de serviço:_________________________________________________________________ 
 

3 – Formação 
Formação de Ensino Médio: ________________________________________________________ 
Graduação:______________________________________________________________________ 
Local:______________________________________Ano de conclusão:_____________________ 
Pós-Graduação:__________________________________________________________________ 
Local: ________________________Ano de conclusão: __________________________________ 

 

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estou ciente dos critérios 
estabelecidos no Edital n.º 00 /2014 e apresento a documentação exigida. 
 

Local e data:____________________________________________________________________ 
Assinatura: _____________________________________________________________________ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Recebi de _____________________________________________________ a presente inscrição 
para credenciamento e seleção para ___________________________________ (Alfabetizador, 
Tradutor – intérprete da Língua Brasileira de sinais (libras) ou Coordenador de turmas Voluntário), 
referente ao Edital nº 001/2014 - XX/SEDUC, do Programa Brasil Alfabetizado. 

 
 

______________________________________________________________________ 
Assinatura da Coordenadora do Programa Letrar Alagoinhas 
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ANEXO II 

 

CARTA DE INTENÇÃO 

  

Nome completo: ________________________________________________________ 

 

Função: (    ) Alfabetizador voluntário    

               (   ) Intérprete da Língua Brasileira de sinais (libras)                       

               (    ) Coordenador(a) de turmas 

  

JUSTIFICATIVA 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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                                                         ANEXO III 

                                                    

                                     TERMO DE DISPONIBILIDADE 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

RG Nº _________________________________________, Coordenador(a) de Turmas 

Voluntário(a), inscrito(a) no Programa Brasil Alfabetizado, por meio do presente Edital Público de 

Credenciamento, para desenvolver as atividades de coordenação de turmas  do Programa, 

comprometo-me a cumprir a carga horária de 12 horas semanais estabelecidas no referido Edital, 

nos turno destinados às turmas sob minha coordenação, tanto nas turmas alocadas no perímetro 

urbano, bem como naquelas de difícil acesso. 

 

__________________________, ____ de _________________ de 2014. 

                                             (Local e data) 

 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO IV 

 

            TERMO DE COMPROMISSO DAS REUNIÕES PEDAGÓGICAS 

 

  

 

_____________________________________________     RG ________________ 

(Nome completo) 

Concordo que o credenciamento e a seleção para Coordenador(a) de Turmas Voluntário(a), como o 

Edital exige, e que tenho como obrigação, planejar e coordenar Reuniões Pedagógicas com os 

alfabetizadores de turmas de Alfabetização a serem realizadas semanalmente (duas horas semanais) 

ou quinzenalmente (quatro horas quinzenais), no período letivo de alfabetização; assim como 

participar de reuniões com a Coordenação do Programa Letrar Alagoinhas. 

 O não cumprimento deste compromisso importa na exclusão, a qualquer momento, da função à 

qual estou me vinculando. 

__________________________, ____ de _________________ de 2014. 

(Local e data) 

____________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO V 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO NAS FORMAÇÕES INICIAL E 
CONTINUADA 

 

 

____________________________________________RG N° _____________ 

                     (Nome completo) 

 ________________________________________________________________ 

(Função alfabetizador, intérprete da Língua Brasileira de sinais (libras) ou coordenador de turma) 

Concordo que o credenciamento e a seleção para atuar como alfabetizador, intérprete da Língua 

Brasileira de sinais (libras) ou Coordenador de Turmas Voluntário, conforme Edital exige, a 

participação nos Cursos de Formação Inicial ofertadas pela SEDUC e Continuadas, ofertadas pela 

coordenação de turmas, totalizando 40 horas e 64 horas, respectivamente, no ciclo 2014 sob pena de 

ser excluído, a qualquer momento, da função à qual estou me vinculando e que a falta a eventos de 

formação em que for inscrito vetará minha inscrição em futuros processos de seleção para 

Alfabetizador e/ou Coordenador de Turma do Programa Brasil Alfabetizado. 

 

__________________________, ____ de _________________ de 2014. 

(Local e data) 

 

___________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO VI 

 
Termo de Desistência do  

Programa Letrar Alagoinhas 
 
 
 
 
 
 

 
Eu, ________________________________________________________________, portadora do 

CPF _________________ atendendo os critérios de classificação de _______________________do 

Programa de alfabetização Letrar Alagoinhas/Brasil Alfabetizado, declaro para os devidos fins, que 

desisto  da vaga a qual  fui selecionado devido a 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________. 
 
 
 
Alagoinhas, ____ de ________________2014. 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura  do candidato. 
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ANEXO VII 

 
 

QUADRO DE VAGAS 
 

 
PROGRAMA LETRAR ALAGOINHAS 

 
CARGOS VAGAS 

Coordenador de turma 05 
Alfabetizador 50 

Interprete de Libras 02 
 
 
OBS: Os Coordenadores de Turmas serão convocados, de acordo o quantitativo de 
turmas  a serem ativadas. Pois cada coordenador de turma atenderá 10 turmas.  

 
 
 
 
 

 

 


