Prefeitura Municipal de São José do Calçado – ES
Secretaria Municipal de Educação
Av. Rui Barbosa n° 09 - Centro
CEP: 29470-000 - São José do Calçado – ES
Tel: (28)3556-1477 / 3556-0201
EDITAL 005/2017 da Secretaria Municipal de Educação
Processo de Seleção Público Simplificado da Secretaria Municipal de Educação para Professor
Formador Local Bolsista do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC
A Secretaria Municipal de Educação, através da Coordenação Municipal do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, instituído pelo Governo Federal, por meio da Lei nº 11.273/2006
de 6 de fevereiro de 2006 e da Portaria nº 826 de 07 de julho de 2017 do Ministério da Educação e
implementado pelo Município de São José do Calçado – ES, faz saber aos interessados que realizará
Processo Seletivo Simplificado para Professores da Rede Municipal de Educação do Município de São
José do Calçado, para atuarem como Bolsistas do Governo Federal, pelo Sistema Geral de Bolsas (SGB)
mantido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na função de Professor
Formador Local do Curso de Formação Continuada de Professores Alfabetizadores do Ciclo de
Alfabetização, em virtude da excepcional necessidade do PNAIC.

1.
Das Disposições Gerais:
1.1.
Em função do Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa – PNAIC/MEC, a Secretaria
Municipal de Educação de São José do Calçado, selecionará candidatos em regime de bolsa temporária,
mantida pelo Governo Federal, para atuarem como formador local – 2017, de acordo com orientações
recebidas pelo MEC, podendo esse período ser alterado confirme necessidades da equipe de gestão do
PNAIC (Coordenador Estadual, Coordenador UNDIME, Coordenador de Gestão, Coordenador Regional
e Coordenador Local).
1.2.
A formação do PNAIC, atenderá nesse edital a dois grupos diferenciados:
a) Professores e coordenadores pedagógicos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, em efetivo
exercício.
b) Professores e coordenadores pedagógicos da Educação Infantil que atendem a pré-escola, em
efetivo exercício.
1.3.
O processo seletivo interno será realizado sob a coordenação de 2 membros da Secretaria
Municipal de Educação e da Coordenação Local do PNAIC cadastrada no Sistema Integrado de
Monitoramento, Execução e Controle – SIMEC de São José do Calçado.
1.4.
A seleção interna ocorrerá através de uma única fase de análise de currículo. O número de vagas
está vinculado ao número de professores e coordenadores cadastrados do SIMEC e das vagas que serão
disponibilizadas no mesmo.

2.
Dos critérios Básicos para atuar como Formador Local do PNAIC:
2.1.
Os Formadores Locais serão escolhidos pela comissão, em processo de seleção público, dentre
os candidatos que reúnam as seguintes características:
a) Ser professor da rede pública municipal de ensino de São José do Calçado;
b) Ter participado de programas de formação continuada nos últimos 3 (três) anos ou ser
coordenador pedagógico, professor da pré-escola ou do ciclo de alfabetização com resultados
reconhecidos na escola e na rede de ensino onde atua;
c) Ter disponibilidade de dedicar-se ao curso e a multiplicação junto aos coordenadores
pedagógicos, professores e articuladores da escola do Programa PNAIC.
2.2.
Na ausência de candidatos que atendam os requisitos previsto no item 2.1, a comissão promoverá
seleção mediante análise de currículo dentre os candidatos que preencham, no mínimo, os seguintes
requisitos:
a) Ser profissional do magistério da rede municipal de ensino de São José do Calçado;
b) Ter licenciatura;
c) Possuir experiência comprovada na formação de coordenadores pedagógicos e professores.
2.3.
Quanto à participação na formação continuada nos últimos 3 anos deverão apresentar certificado.
Como certificado do PNAIC 2016 ainda não foi emitido, o professor que participou dessa formação
deverá preencher declaração contida no ANEXO.
2.4.
Os requisitos previstos no item 2.2 b e c, deverão ser documentalmente comprovados pelo
candidato à comissão.
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2.5.
O formador local de estudo que mesmo aprovado na seleção pública não desempenhar suas
funções em exercício da formação conforme as diretrizes propostas pelo PNAIC, será automaticamente
desligado do programa.
2.6.
Se o candidato à formação local receber simultaneamente bolsa de outros programas do MEC,
será eliminado.

3.
Das atribuições e responsabilidades do formador local:
3.1.
Ministrar a formação em momentos presenciais para professores e/ou coordenadores
pedagógicos e para articuladores da escola do município de São José do Calçado;
3.2.
Planejar e avaliar a atuação em serviço e os encontros de formação de professores e
coordenadores pedagógicos, articuladores da escola;
3.3.
Conhecer o material didático selecionado pela rede que servirá de base para formação e
acompanhar a prática pedagógica dos professores, coordenadores pedagógicos e articuladores das escolas;
3.4.
Avaliar os professores, os coordenadores pedagógicos e os articuladores das escolas quanto a
frequência aos encontros presenciais, à participação nas atividades de formação e ao acompanhamento
dos estudantes, registrando informações no SISPacto;
3.5.
Analisar os relatórios de professores, coordenadores pedagógicos e articuladores da escola,
orientar a busca de soluções para as vulnerabilidades e os desafios encontrados;
3.6.
Manter o registro de atividades desenvolvidas pelos professores, coordenadores pedagógicos e
articuladores da escola em suas turmas de alfabetização e escolas;
3.7.
Apresentar à instituição formadora relatório pedagógico e gerencial das atividades referentes a
formação dos professores, coordenadores pedagógicos e articuladores da escola;
3.8.
Identificar os professores com maiores dificuldades e oferecer atendimento personalizado;
3.9.
Fomentar a realização de trabalhos colaborativos entre professores, coordenadores, articuladores
e escola, na busca de soluções compartilhadas;
3.10.
Acompanhar os resultados das escolas sob sua responsabilidade nas avaliações externas
nacionais, nas avaliações realizadas pela rede e pelas escolas na evolução das metas traçadas.

4.
Da substituição do formador local:
O formador local poderá ser substituído nos seguintes casos:
I.
Deixar de cumprir suas atribuições, de acordo com decisão fundamentada na Administração
Pública;
II.
Ser avaliado insatisfatoriamente pelo coordenador local, professores alfabetizadores,
coordenadores pedagógicos ou articuladores da escola;
III.
Por solicitação fundamentada do próprio participante;
IV.
Em caso de ausência na formação ministrada pelo formador regional, o formador local será
excluído do programa sendo de responsabilidade do coordenador local indicar o substituto
atendendo os requisitos previstos neste edital;

5.
Apoio financeiro:
A concessão de bolsas condiciona-se ao cumprimento dos requisitos previstos na portaria nº 826 de 07 de
julho de 2017 do Ministério da Educação e das atribuições estabelecidas em resolução a ser publicada
pelo FNDE. Serão concedidas, pelo MEC, bolsa de estudo ao formador local no valor de R$ 765,00
(setecentos e sessenta e cinco reais) conforme portaria nº 851, de 13 de julho de 2017. Por tratar-se de
uma das ações do MEC, a Secretaria Municipal de Educação de São José do Calçado está isenta de
qualquer responsabilidade em relação ao referido pagamento de bolsa.

6.
6.1.
6.2.

Das inscrições:
As inscrições serão realizadas pela Secretaria Municipal de São José do Calçado no dia 14 de
setembro de 2017 das 8h às 16h.
São condições para a inscrição, conhecer e estar de acordo com as exigências contidas nesse
documento.
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6.3.

O candidato que não preencher os requisitos 2.1, deverá comprovar no ato da inscrição os itens
2.2 a e b.
6.4.
No ato da inscrição o candidato deverá trazer o formulário de inscrição (anexo I) devidamente
preenchido e os documentos exigidos neste edital deverão ser entregues no ato da inscrição.
6.5.
Documentos básicos obrigatórios:
I.
Formulário de inscrição devidamente preenchido (anexo I, II, III e IV).
II.
Cópia simples do certificado de conclusão do curso de licenciatura.
III.
Cópia simples da certificação de participação no programa de formação continuada PNAIC em
anos anteriores (para seleção de formador de 1º a 3º ano). Em relação à certificação do PNAIC
2016, cabe uma declaração do candidato de que participou do mesmo, cumprindo no mínimo
75% de participação, com data e assinatura (anexo IV).
IV.
Declaração de tempo de atuação em turmas de alfabetização como professor alfabetizador ou
declaração do tempo de atuação em turmas de pré-escola, como professor em São José do
Calçado (anexo V) onde a SME de São José do Calçado comprovará ou não a veracidade da
informação. Em caso de atuação de turmas de alfabetização como professor alfabetizador ou
tempo de atuação em turmas de pré-escola, como professor em outro município, trazer
declaração em papel timbrado devidamente carimbada e assinada por órgão competente.
6.6.
Só será permitida 1 (uma) inscrição por candidato.

7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Critérios de desempate:
A classificação e o desempate ocorrerão, levando-se em conta sucessivamente, os seguintes
critérios:
Ser professor efetivo na rede municipal de São José do Calçado.
Tempo de serviço como professor alfabetizador ou da pré-escola (4 a 5 anos).
Licenciatura.
Idade mais avançada.

8.
Dos resultados:
Os resultados finais serão divulgados 15 de setembro de 2017, à partir das 13h, no site da prefeitura
www.pmsjc.es.gov.br e no mural da Secretaria Municipal de Educação de São José do Calçado.

9.
Das considerações finais:
9.1.
Conforme portaria nº 826, de 07 de julho de 2017/MEC, é vedada a participação nos programas
de que trata essa portaria, de servidores ocupantes de funções de confiança ou cargos em comissão com
atribuições de direção no âmbito dos sistemas de ensino.
9.2.
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos editais e
comunicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado.
9.3.
A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição e contratação do candidato, desde que verificada
qualquer falsidade nas declarações e/ou quaisquer irregularidades nos documentos apresentados.
9.4.
Ao se inscrever, o candidato aceita as condições ditadas neste edital e declara serem verídicas as
informações prestadas nos formulários, dispondo a secretaria Municipal de Educação de São José do
Calçado do direito de excluir do processo seletivo aquele que fornecer dados comprovadamente
inverídicos até o encerramento do certame.
9.5.
Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de são José do Calçado, através da
Coordenação Municipal do Pacto pela alfabetização na Idade Certa, à luz da legislação pertinente.
9.6.
Esse edital entra em vigor na data da sua publicação.

10.

Para efeitos de temporalidade, as atividades inerentes a este edital cumprirão o cronograma:
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Atividade
Período de inscrições
Divulgação dos resultados

Datas
14/09/2017
15/09/2017

Horário
8h às 16h
A partir das 13h

São José do Calçado – ES, 12 de setembro de 2017.

ANITO TEIXEIRA ABREU
Secretário Municipal de Educação

KATIA MARIA SILVA CAMPOS
Coordenadora Local do PNAIC
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Processo de Seleção Público Simplificado da Secretaria Municipal de Educação para Professor
Formador Local Bolsista do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO ______/2017

CANDIDATO (A) FORMADOR (A) LOCAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO – ES:

VAGA PLEITADA:
(___) Formador Local de Educação Infantil (pré-escola 4 a 5 anos)
(___) Formador Local de Ensino Fundamental (1º ao 3º ano)
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO:
(___)Efetivo
(___)Contratado
Nº DO RG: _____________________________ÓRGÃO EXPEDIDOR: ________________________
CPF: __________________________________ EMAIL: ____________________________________
ENDEREÇO (Rua, n°, bairro):_________________________________________________________
CEP: ____________________CIDADE: ________________________________ESTADO: ________
TELEFONE FIXO: ________________________CELULAR: ________________________________
DECLARAÇÃO:
O abaixo assinado vem requerer à Secretaria Municipal de Educação de São José do Calçado sua
inscrição no Processo Seletivo Simplificado para Formador PNAIC 2017, declarando ao assinar este
requerimento de inscrição, sob as penas da lei, serem verdadeiras todas as informações prestadas,
atestando a veracidade dos documentos entregues, estando ciente e de acordo plena e integralmente com
todas as condições estabelecidas do Edital que regulamenta este Processo Seletivo simplificado. Declara
que aceita e atende a todos os requisitos mínimos e condições estabelecidas para o exercício da função.
Comprometendo-se à sua devida comprovação, quando exigida, sob pena de não o fazendo, tornar-se
insubsistente sua inscrição.
São José do Calçado – ES, _____/_____/ 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------Processo de Seleção Público simplificado da Secretaria Municipal de Educação para Professor
Formador LocalBolsista do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC
NÚMERO DE INSCRIÇÃO ______/2017

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CANDIDATO (A):

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA INSCRIÇÃO:

São José do Calçado – ES, _____/_____/ 2017
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Processo de Seleção Público Simplificado da Secretaria Municipal de Educação para Professor
Formador Local Bolsista do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Declaro para os devidos fins, que eu (nome completo e sem abreviaturas) ________________________
____________________________________________________________________________________
portador de CPF de Nº _____________________, identidade_____________________, órgão expedidor
__________________ tenho disponibilidade para exercer o cargo de Formador (a) de Estudos do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC/2017, participando das formações, e realizando a
multiplicação junto aos professores alfabetizadores da Rede Municipal de Ensino. Declaro ainda ter
ciência de que as atribuições e a carga-horária do Professor Formador Local não poderão conflitar com
minhas atividades e carga-horária de servidor da Rede Municipal de Ensino de São José do Calçado, nem
comprometer a qualidade e o bom andamento de minhas atribuições.

Assinatura do (a) candidato (a)
São José do Calçado – ES, _____/_____/ 2017
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Processo de Seleção Público Simplificado da Secretaria Municipal de Educação para Professor
Formador Local Bolsista do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE BOLSA

Declaro para os devidos fins, que eu (nome completo e sem abreviaturas) _________________________
_____________________________________________________________________________________
Portador de CPF de Nº _____________________, identidade _____________________, órgão expedidor
_____________________, atualmente não recebo nenhum tipo de bolsa ou ajuda de custo ofertado por
programas federais vinculados ao Ministério da Educação.

Assinatura do (a) candidato (a)
São José do Calçado – ES, _____/_____/ 2017
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Processo de Seleção Público Simplificado da Secretaria Municipal de Educação para Professor
Formador Local Bolsista do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO PNAIC 2016

Eu__________________________________________________________________________________
Portador de CPF de Nº _________________________, identidade _________________________, órgão
expedidor _______________________declaro que participei do curso de formação continuada do PNAIC
(Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) 2016 como ________________________obtendo no
mínimo 75% de freqüência.

Assinatura do (a) candidato (a)
São José do Calçado – ES, _____/_____/ 2017
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PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO PARA FORMADOR LOCAL DO PNAIC –
SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE TEMPO DE ATUAÇÃO EM TURMAS DE ALFABETIZAÇÃO
COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR OU DECLARAÇÃO DE TEMPO DE ATUAÇÃO EM
TURMAS DE PRÉ ESCOLA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Eu__________________________________________________________________________________
Portador de CPF de Nº _____________________, identidade _____________________, órgão expedidor
_____________________ declaro que atuei em turmas de alfabetização com professor no(s) ano(s)
letivos de ____________________________________________________________________________
e/ou em turmas da pré-escola nos anos letivos________________________________________________

Assinatura do (a) candidato (a)
São José do Calçado – ES, _____/_____/ 2017
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