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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

EDITAL 001/2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

ATENDIMENTO AO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM/PB, através da 

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, aderiu ao 

Programa Tempo de Aprender, ofertado pelo Ministério da 

Educação (MEC), por meio da portaria nº 280, de 19 de 

Fevereiro de 2020, consolidado pela resolução nº 06, de 20 

de Abril de 2021. O programa observa as determinações da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –LDB, Lei 

n°9.364, de 20 de dezembro de 1996, bem como da Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC, Resolução CBE/CP n° 

2, de 22 de dezembro de 2017, com relação ao 

desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 

meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo. Desta forma, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GURINHÉM/PB torna pública a abertura do processo de 

seleção de Assistentes de Alfabetização para atuar, de forma 

voluntária, no Programa Tempo de Aprender, no âmbito da 

Rede Pública Municipal de Ensino de GURINHÉM/PB. 

 

 

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O presente Processo de Seleção Simplificado de 

Assistentes de Alfabetização para atuação no Programa 

Tempo de Aprender se destina ao preenchimento de VAGAS 

estabelecidas no item 6.1, deste Edital, para lotação nas 

Unidades Escolares Municipais do Ensino Fundamental de 

Gurinhém/PB. 

 

1.2 Os candidatos selecionados, convocados e designados 

atuarão pelo período de 8 meses estipulado pelo FNDE, de 

acordo com os recursos repassados ao município. 

 

1.3 O Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, 

podendo ser prorrogado por igual período, por uma única vez. 

Os candidatos selecionados e classificados poderão ser 

contratados para as funções existentes, relacionadas neste 

Processo Seletivo. 

1.4 O período de validade estabelecido para este Processo 

Seletivo não gera obrigatoriedade para a Prefeitura Municipal 

de Gurinhém de convocar, neste período, todos os candidatos 

selecionados e classificados. A convocação dos selecionados 

e classificados reger-se-á, exclusivamente, pelos 

procedimentos vigentes na Prefeitura Municipal de 

Gurinhém/PB. 

 

2 DOS OBJETIVOS 

2.1 O Programa Tempo de Aprender visa fortalecer e apoiar 

as Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal no 

processo de alfabetização dos estudantes regularmente 

matriculados nas turmas de Educação Infantil - Infantil V e 1º 

e 2º anos do Ensino Fundamental. 

2.2 O Programa Tempo de Aprender será implementado com 

o objetivo de garantir apoio adicional, prioritariamente no 

turno regular, do assistente de alfabetização ao professor 

alfabetizador, por um período de cinco horas semanais para 

as unidades escolares classificadas como não vulneráveis e 

dez horas semanais para as unidades escolares classificadas 

como vulneráveis da rede de ensino municipal de 

Gurinhém/PB, ao longo de um ciclo correspondente a dois 

exercícios do programa. 

2.3 O MEC/ FNDE deverá estipular o período de execução do 

Programa, bem como efetuar o repasse dos recursos para 

sua execução. 
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2.4 Ao todo, 05 (cinco) Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental, apresentam perfil para participar do programa 

Tempo de Aprender. 

3 DO PÚBLICO ALVO E DOS REQUISITOS 

3.1 Para atuação como Assistente de Alfabetização do 

Programa Tempo de       Aprender, serão considerados os 

seguintes requisitos: 

I. Disponibilidade de horário para participar de 

reuniões de formação, com pessoal  técnico 

responsável pelo Programa; 

II. Capacidade de manter o controle sobre o trabalho 

pedagógico em desenvolvimento  nas turmas. 

III. Capacidade de intensificar ações voltadas ao 

apoio e fortalecimento do processo de 

alfabetização; 

IV. Competências, saberes e habilidades para 

desempenhar a função de Assistente de 

Alfabetização; 

V. Ter formação de Ensino Médio completo; 

VI. Ter no mínimo 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição; 

 

3.2  Além dos requisitos acima são características 

desejáveis: 

 

I. Liderança; 

II. Capacidade de comunicação e diálogo; 

III. Acolhimento e sensibilidade na realização das 

atividades com crianças. 

 

4. DA AJUDA DE CUSTO 

4.1 Cabe ao FNDE/MEC, de acordo com a Resolução nº6, de 

20 de Abril de 2021 - MEC, a transferência de recursos 

referentes à ajuda de custo a ser repassada aos Assistentes 

de Alfabetização, sem a qual o programa não ocorrerá; 

§ 1º Os recursos de que trata o item 4.1 serão transferidos 

para as Unidades Executoras de cada unidade de ensino 

participante; 

 

4.2 A atuação como Assistente de Alfabetização é 

considerada atividade de natureza voluntária (na forma da 

Lei nº 9.608/1998), sendo que os selecionados receberão 

uma ajuda de custo mensal, para despesas com transporte e 

alimentação, tomando como referencial os seguintes valores 

conforme o parágrafo único do art. 7º da resolução nº 6, de 

20 de abril de 2021:  

 

I. R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês, por 
turma, para assistente de alfabetização nas unidades 
escolares não vulneráveis; 
 

II. R$ 300,00 (trezentos reais) por mês, por turma, para 
assistente de alfabetização nas unidades escolares 

vulneráveis. 
 

  

§ 1º  A atividade do assistente de alfabetização junto ao 

professor alfabetizador dar-se-á por um período de cinco 

horas semanais para unidades escolares não vulneráveis, ou 

dez horas semanais para as unidades escolares vulneráveis; 

 

§ 2º Aos assistentes de alfabetização devem ser atribuídas 

no máximo quatro turmas em escolas consideradas 

vulneráveis, oito turmas em escolas não vulneráveis ou outra 

combinação equivalente, em termos de quantidades de horas 

semanais 

 

5 DAS ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE DE 

ALFABETIZAÇÃO 

5.1 O Assistente de Alfabetização da turma deverá participar 

das formações que acontecerão no decorrer do Programa, 

bem como apoiar o professor alfabetizador regente da turma 

no processo de alfabetização de leitura, escrita e 

matemática dos alunos matriculados nos 1º e 2º anos do 

Ensino Fundamental. 

5,2  O preenchimento das vagas para Assistente de 

Alfabetização deverão seguir, os seguintes 

critérios/requisitos. 

I. Ter formação de Ensino Médio completo; 

II. Ter a idade minima de 18 ( dezoito) anos, no ato da 

inscrição; 
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III. Disponibilidade de horário para participar de 

reuniões de formação, com pessoal técnico 

responsável pelo Programa; 

IV. Ter disponibilidade para dedicar-se ao Programa 

e suas formações, sempre  com foco na 

aprendizagem do aluno; 

V. Não possuir vínculo empregatício com a Prefeitura 

Municipal de Gurinhém/PB; 

 

5.3 Os requisitos previstos deverão ser documentalmente 

comprovados pelo candidato, através de vias originais, no 

momento de sua convocação. 

6 DAS VAGAS 

6.1 Serão disponibilizadas 06 (seis) vagas para Assistente de 

Alfabetização (conforme Anexo I) do Programa Tempo de 

Aprender no âmbito do Município de Gurinhém/PB; 

6.2  Serão preenchidas as vagas necessárias para 

atendimento de todas as turmas, ficando para cadastro de 

reserva os assistentes de alfabetização classificados. Estes 

serão convocados, seguindo a ordem de classificação, em 

casos de desistência e/ou necessidade de substituição do 

assistente. 

6.3 O Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, 

podendo ser prorrogado por igual período, por uma única vez. 

Os candidatos selecionados e classificados poderão ser 

convocados, durante a validade deste, para atuar como 

assistente de alfabetização voluntário. 

7 DA INSCRIÇÃO 

7.1 As inscrições serão feitas presencialmente através de 

formulários. 

7.2 O formulário estará disponivel na Secretaria de 

Educação do Múnicipio de Gurinhém/PB, bem como as 

informações necessárias. 

7.3 A inscrição é gratuita e realizada por meio de 

preenchimento completo do formulário presencial no período 

de 07 a 10 de junho de 2022 no período da manhã das 

08h30min às 11h30min e no período da tarde das 14h às 16h. 

7.4 Não serão aceitas outras formas de inscrição, que não a 

prevista acima; 

7.5 As inscrições serão analisadas pela Comissão Julgadora, 

sob orientação da Secretaria de Educação Municipal de 

Gurinhém/PB. 

7.6 Depois de efetivada a inscrição, os dados constantes 

no formulário de inscrição  não poderão sofrer alterações. 

7.7 A inscrição do candidato resultará no conhecimento e 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, 

às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

8 DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO DA INSCRIÇÃO 

8.1 No ato da inscrição o candidato deverá entregar os 

seguintes documentos: 

I - Ficha de inscrição devidamente preenchida, com todos 

os dados solicitados, sem emendas e/ou rasuras; e 

II - Fotocópias nítidas dos seguintes documentos, com a 

apresentação dos originais para fins de conferência: 

a) Carteira de Identidade (frente e verso);  

b) CPF; 

c) Comprovante de residência; 

d) Certificado de Escolaridade do Ensino Médio;  

e) Diploma de Ensino Superior; 

f) Certificado de Curso de extensão e/ou aperfeiçoamento na 

área da Educação; 

g) Certificado de Curso de extensão e/ou aperfeiçoamento na 

área de Alfabetização. 

9 DA SELEÇÃO 

9.1 São etapas previstas no processo seletivo simplificado: 

 

ETAPA DATA 

Inscrições presenciais 07/06/2022 a 

10/06/2022 
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Análise e pontuação por parte da 

Comissão Julgadora; 

13/06/2022 a 

14/06/2022 

Publicação da classificação final dos 

candidatos; 

16/06/2022 

 

9.2 O candidato(a) a Assistente de Alfabetização poderá 

obter pontuação de 0 à 10 pontos, de acordo com os critérios 

a seguir: 

 

FORMAÇÕES PONTUAÇÃO 

Diploma do Ensino Médio 2 

Curso de extensão e/ou 

aperfeiçoamento na área da 

Educação. 

0,5 por curso (Até 3 

cursos) 

Declaração de atuação em Programas 

de Alfabetização. 

1 por declarção - (No 

máximo 1) 

Diploma ou certificado de Graduação 

– Licenciatura 

04 por diploma ou 

certificado  

(no máximo 1) 

Curso de extensão e/ou 

aperfeiçoamento na área 

de Alfabetização. 

0,5 por curso (Até 3 

cursos) 

TOTAL 10 

 

10 DA COMPROVAÇÃO DAS FORMAÇÕES 

10.1 Todas as declarações referentes as Formações 

deverão ser comprovadas, em momento oportuno, através 

de documentos comprobatórios originais e oficiais. 

10.1.1 Diploma original de Ensino Médio completo; 

10.1.2 Cursos de Extensão : Certificado original, emitido por 

instituição reconhecida  pelo MEC; 

10.1.3 Declaração de atuação em Programas de 

Alfabetização; 

10.1.4 Graduado (a) em licenciatura plena: Diploma original, 

reconhecido pelo MEC  ou Declaração de Conclusão de 

curso, emitida pela faculdade/universidade; 

 

10.1.5 Certificado original do Curso de extensão e/ou 

aperfeiçoamento na área de Alfabetização. 

11 CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

11.1 Em caso de empate ficam estabelecidos os seguintes 

critérios: 

 

I. Casado (a) ou viúvo (a), com maior número de filhos 

menores e/ou legalmente      dependentes; 

II. Solteiro (a) que possuir filhos menores e ou 

legalmente dependentes; 

III. Persistindo o empate, a escolha será feita mediante 

sorteio. 

 

12 DO RESULTADO 

12.1 O resultado será divulgado pela Secretaria Municipal 

de Educação de Gurinhém através de publicação em Diário 

Oficial do Município de Gurinhém/PB;  

13 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 O Assistente de Alfabetização receberá, a título de 

ressarcimento das despesas com transporte e alimentação, 

o valor instituído pela Resolução nº 06, de 20 de abril de 

2021, para o Programa Tempo de Aprender em 2021. 

 

13.2 A quantidade de turmas de cada assistente de 

alfabetização dependerá do tipo de unidade escolar 

(vulnerável ou não vulnerável), do planejamento da escola 

para a atuação do Assistente de Alfabetização e da 

disponibilidade de tempo do assistente. 

 

13.3 Os candidatos selecionados deverão participar de uma 

formação inicial para desempenho de suas atribuições, em 

local e data a ser definido posteriormente, ocasião em que 

procederão à assinatura do Termo de Adesão e 

Compromisso de Voluntário. 

13.4 O Assistente de Alfabetização poderá ser desligado a 

qualquer tempo, no caso de: não estar correspondendo as 

finalidade e objetivos do Programa; prática de atos de 
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indisciplina, maus tratos desabonadores de conduta pessoal 

e profissional. 

13.5 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela 

Secretaria Municipal de Educação de Gurinhém/PB. 

Gurinhém/PB, 06 de junho de 2022 

 

(assinado na versão física) 

Rosângela Venâncio de Souza Régis 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO E NÚMERO DE 

TURMAS QUE EXECUTARÃO O PROGRAMA TEMPO DE 

APRENDER – 2022 

 

UNIDADE DE ENSINO Nº TURMAS 

ESCOLA GERLANIA MARIA DA 

SILVA 

02 

ESCOLA ANALIA ARRUDA DA 

SILVA 

02 

ESCOLA MADRE DANTAS 02 

ESCOLA JOSE MARIA MESQUITA 02 

ESCOLA SERAFINA RIBEIRO 04 
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

I. DADOS PESSOAIS:  

Nome: 

________________________________________________

________________________________________________ 

Endereço: 

________________________________________________

________________________________________________ 

Bairro: 

________________________________________________

_________________      

Município: 

________________________________________________

______________ 

E-mail: 

________________________________________________

_________________ 

Telefone: _____________________________________ 

 

II – Vínculo empregatício: (       ) Sim  (      ) Não  

Caso positivo, informe a instituição: 

___________________________________________ 

Função: 

________________________________________________

_________________ 

Turno de 

trabalho__________________________________________

________________ 

 

III – Formação:  

(     ) Ensino Médio Modalidade Normal:  

Instituição formadora: 

________________________________________________

______ 

Ano de Conclusão: 

________________________________________________

________  

 

(      ) Estudante do Curso de graduação: 

_______________________________________ 

Instituição formadora: 

________________________________________________

______ 

Período/Semestre atual: 

________________________________________________

____ 

 

(      ) Curso de graduação: 

________________________________________________

__ 

Instituição formadora: 

________________________________________________

______ 

Ano de Conclusão: 

________________________________________________

________  

 

IV. Experiência profissional: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

Observação: Anexar cópia dos documentos solicitados 

conforme item 8.1 do edital. 
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RESOLUÇÃO Nº 006/2022 DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Para: Aprovação do parecer da Emenda Parlamentar n° 

202281000306, GND-3, direcionada ao Piso de Proteção 

Social Básica.  

  

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de 

Gurinhém- PB, conforme deliberação da 186ª Reunião 

Ordinária realizada no dia 06 de junho de 2022, às 10h00min, 

na sala de reuniões do prédio do Programa Auxílio Brasil, 

localizado na rua Jorge Ribeiro, n°135, centro Gurinhém, no 

uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 488 

de 29 de agosto de 2017, que dispõe sobre a Política 

Municipal de Assistência Social de Gurinhém, 

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1º - Aprovar o parecer da Emenda Parlamentar 

nº202281000306, GND-3, do Deputado Federal Hugo Leal 

Melo da Silva, direcionada a estruturação da rede de serviços 

do Sistema Único de Assistência Social-SUAS, 

especificamente para o Piso de Proteção Social Básica 

conforme deliberação da 186ª Reunião Ordinária do CMAS 

de Gurinhém-PB;   

 

           Art. 2º - Está resolução entra em vigor na data de sua 

aprovação pela plenária do CMAS de Gurinhém-PB  

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário 

 

 

Gurinhém, 06 de junho de 2022. 

  

 

 

 

(assinado na versão física) 

Diogo Felipe Vieira de Oliveira Pinheiro 

Presidente do CMAS de Gurinhém 

 

 

 

 


