
 
 
 
 
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO  
ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO PARA ATUAREM DE FORMA VOLUNTÁRIA NO PROGRAMA TEMPO DE 

APRENDER 
 
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Ipiranga TORNA PÚBLICO o Chamamento para seleção e constituição 
do banco de Assistentes de Alfabetização, na condição de voluntário, nas unidades escolares da Rede Municipal 
participantes do Programa Tempo de Aprender, em observância ao que dispõe à Portaria Nº 280, de 19 de fevereiro de 
2020 e Resolução CD/FNDE Nº 06, de 20 de abril de 2021 do Ministério da Educação. 
 
1. DO PROGRAMA 
1.1 O Programa Tempo de Aprender tem o objetivo de fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de 
alfabetização, para fins de leitura, escrita e matemática, dos estudantes nos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. 
1.2  São objetivos do Programa Tempo de Aprender: 
I - elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização, da literacia e da numeracia, sobretudo 
nos anos iniciais do ensino fundamental, por meio de abordagens cientificamente fundamentadas; 
II - contribuir para a consecução da Meta 5 do Plano Nacional de Educação, de que trata o Anexo à Lei nº 13.005, de 
2014; 
III - assegurar o direito à alfabetização a fim de promover a cidadania e contribuir para o desenvolvimento social e 
econômico do País; e 
IV - impactar positivamente a aprendizagem no decorrer de toda a trajetória educacional, em seus diferentes níveis e 
etapas. 
 
2. DA SELEÇÃO 
2.1 A seleção destina-se ao preenchimento de vagas para Assistentes de Alfabetização Voluntários para programa 
Tempo de Aprender, que atuará no acompanhamento pedagógico nas turmas do 1º e 2º do Ciclo de Alfabetização, no 
âmbito do Município de Ipiranga - PR, a serem distribuídas nas escolas públicas urbanas e rurais. 
2.2  O cronograma  
2.3  Poderão participar do processo de seleção os candidatos que atenderem ao disposto abaixo: 

• Ser brasileiro; 

• Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição; 

• Ter, no mínimo, formação de nível médio completo em magistério; 

• Estar cursando ou possuir curso de graduação em Pedagogia ou em licenciaturas; 

• Professor com carga horária disponível;   

• Ter experiência no Programa Tempo de Aprender ou Programa Mais Alfabetização (PMALFA); 

• Noções de Informática para acessar a plataforma do Programa do Tempo de Aprender e realizar o Curso 
Online de Práticas de Alfabetização do Programa Tempo de aprender (a comprovação de ausência dessas 
noções durante o exercício das atividades implicará no desligamento do assistente).   

2.4 A Seleção Pública dos Assistentes de Alfabetização Voluntários do Programa Tempo de Aprender será 
realizada pela equipe SMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
2.5  A seleção dos candidatos acontecerá com uma (01) etapa de classificação. Esta etapa será realizada por meio 
da análise da documentação apresentada, bem como a fotocópia anexada no ato da inscrição. 
2.6  A ordem de classificação será definida pela ordem de chegada, mas atendendo às exigências da formação e 
documentação solicitada no item 3.2 deste chamamento. 
2.7  O candidato será eliminado caso não atenda às exigências deste Chamamento. 
2.8  Todos os candidatos habilitados serão considerados aptos, constituindo assim o banco de Assistentes de 
Alfabetização do Programa Tempo de Aprender da Secretaria Municipal de Educação. 
2.9 A lotação acontecerá conforme ordem de classificação e disponibilidade do candidato, bem como a 
necessidade das unidades escolares. 

 
 
3. INSCRIÇÕES 
3.1 As inscrições serão efetuadas presencialmente, nos dias 06 e 07 de março - das 8h30 às 16h30 min, nas 
escolas municipais abaixo mencionadas, por ordem de chegada:    

• E.M. Professora Anita Taborda Puglia 

• E.R.M. de Avencal 

• E.M. João Leonel Denck 

• E.R.M. Indalécio Lemes Galvão 

• E.R.M. São Braz 

• E.R.M. de Canguera 

• E.M. São José 

• E. R.M Roberto Hecke. 
 
3.2 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação explícita das normas e condições 
estabelecidas neste chamamento, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.   Para a inscrição o 
interessado deverá apresentar: 
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, com todos os dados solicitados (conforme ANEXO I); 
b) Documentos originais abaixo: 

I.Carteira de Identidade; 
II.CPF; 

III.Comprovante de residência; 



 
 
 
 
 
IV.Diploma de magistério; 
V. Diploma para candidatos graduados ou Histórico escolar ou Acadêmico atualizado (frente e verso legível) 
VI. Comprovante de matrícula da Universidade/Faculdade, quando se tratar de estudante de graduação nas áreas afins 

da Educação; 
VII.Declaração atualizada de experiencia em turma/ projetos de Alfabetização. 

 
 
3.3 O   processo de cadastro dos Assistentes de Alfabetização voluntário, obedecerá ao seguinte cronograma:    

Data Etapas Local 

02 março 2023 Publicação do Edital de Chamamento SMEC e Escolas 

02 e 03 de março 2023  Divulgação do Edital  Unidades escolares 

06 e 07 de março 2023 Inscrição dos Voluntários SMEC e Escolas 

08 de março 2023 Análise da Formação Acadêmica e Profissional 
dos inscritos 

SMEC 

09 de março 2023 Publicação da Classificação Preliminar  
Interposição de Recurso 

SMEC 

10 de março 2023 Resultado Final  SMEC 

13 de março de 2023 Chamamento e assinatura do Termo de Adesão. SMEC 
Unidades escolares 

 
3.4  As informações prestadas na ficha de inscrição do processo de seleção são de inteira responsabilidade do 
candidato, ficando à equipe da Secretaria Municipal de Educação o direito de excluí-lo, caso se comprove a inveracidade 
das informações. 
3.5 Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição nem em outra forma de procedimento que não atenda 
o disposto no item 3.2 deste chamamento. Também serão eliminados os candidatos que não apresentarem a 
documentação exigida. 
 
 
4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA 
4.1 O assistente de alfabetização, apoiará o professor alfabetizador nas unidades escolares considerando os critérios 
estabelecidos neste documento. 
4.2. O assistente de alfabetização poderá atuar em uma ou mais unidades escolares (até completar a carga horária 
máxima de 20 horas semanais), 
podendo atender até quatro turmas de alfabetização, ou seja, completando no máximo 20 horas semanais de 
atendimento. 
4.3. Caso haja interesse da SMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura e interesse do assistente a carga horária 
poderá ser ampliada, podendo chegar a 40 horas semanais, se essa for uma necessidade das unidades escolares. 
4.4. Considera-se o apoio dos assistentes de alfabetização ao professor alfabetizador como de natureza voluntária nos 
termos da Lei Federal nº 9.608/1998 – Lei do Voluntariado. Considera-se serviço voluntário, a atividade não remunerada, 
que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive 
mutualidade. 
4.5. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 
4.6. São atribuições do assistente de alfabetização: 
● Participar, quando possível, do planejamento das atividades juntamente com os professores alfabetizadores; 
● Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do Programa; 
● Auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas por ele; 
● Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o controle da frequência; 
● Elaborar e apresentar à coordenação pedagógica, relatório dos conteúdos e atividades realizadas mensalmente; 
● Acessar o sistema de monitoramento do Programa/CAED digital, cadastrar as atividades pedagógicas desenvolvidas, 
para que o Professor ou o Coordenador da escola analisem e validem posteriormente; 
● Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao Programa; 
● Realizar as formações indicadas pelo MEC, Secretaria Municipal de Educação e gestores escolares. 
 
 
5. DAS  VAGAS 
5.1   As vagas serão disponibilizadas oportunamente de acordo com a quantidade de turmas ofertadas nos 1º e 2º anos 
do Ensino Fundamental de cada instituição escolar da Rede Pública Municipal   de ensino contemplada com o Programa 
Tempo de Aprender no âmbito Município.  
5.2 As vagas serão preenchidas de modo a atenderem a quantidade de turmas formadas, ficando para cadastro reserva 
os Assistentes de Alfabetização classificados. Esses serão convocados, segundo a ordem de classificação, em casos 
de desistência e/ou necessidade de substituição do assistente 
5.3 Consta no Anexo II as escolas beneficiadas pelo programa com número de turmas e total de horas. Caso a escola 
contemplada com o Programa, não receba o auxílio financeiro por meio do FNDE, não poderá efetivar o termo de 
compromisso com o assistente. 
 
6. DOS CRITÉRIOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS  
6.1 - Os critérios para o preenchimento das vagas para Assistente de Alfabetização deverão seguir, na ordem, os 
seguintes critérios/requisitos: 



 
 
 
 
 
6.1.1  - ter experiência no Programa Tempo de Aprender ou Mais Alfabetização (o candidato deverá citar no currículo e 
no ato da convocação apresentar a declaração de tempo emitido pela unidade de ensino em papel timbrado e assinado 
pelo gestor escolar;  
6.1.2 - ser licenciado em Pedagogia;  
6.1.3 - professores alfabetizadores das redes com disponibilidade de carga horária; 
6.1.4 - estudantes de graduação preferencialmente em Pedagogia ou licenciatura; 
6.1.5 - profissionais com curso de magistério em nível médio;  
6.1.6 - ter disponibilidade para dedicar-se ao Programa e suas formações sempre com foco na aprendizagem do aluno.  
6.2 - DO DESEMPATE  
6.2.1 Os critérios para desempate serão os seguintes:  
6.2.2 - Maior tempo de experiência em alfabetização; 
6.2.3 - Maior   idade 
  
6.3 ANÁLISE DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL  
 

Quadro de Pontuação 

Documentação comprobatória Pontuação 

Diploma de Nível Médio na modalidade de Magistério 6 

Declaração de matricula em Graduação em Pedagogia  12 

Diploma de Graduação Licenciatura em Pedagogia e ou Graduação áreas da Educação 15 

Experiencia comprovada na atuação com turma/projeto de Alfabetização e Letramento  1 ponto 
A cada (6) seis meses    de 

experiência 

 
 
7. LOTAÇÃO  
7.1     A lotação obedecerá a ordem de inscrição dos candidatos cadastrados na seleção e o atendimento dos critérios 
estabelecidos neste Chamamento. 
7.2   Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes no item 3.2 deste Chamamento, assinarão o 
Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário, para prestação das atividades de Assistentes de Alfabetização, pelo 
prazo de 8 (oito) meses, período este que poderá ser alterado de acordo com normas e diretrizes (a serem) estabelecidas 
pelo FNDE/MEC. 
7.3 Em caso de desistência será convocado para lotação, o candidato classificado segundo a ordem de inscrição no 
banco de cadastro reserva. 
 
8. DO RESULTADO    
8.1 O resultado preliminar será divulgado no dia 09/03/2023, impreterivelmente, até as 00h00 min, horário local, 
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e na Unidade Escolar participante do Programa;  
8.2 Haverá interposição de recurso, quanto ao resultado preliminar, a qual ocorrerá no dia 09/03/2023 das 
08h00min às 12h00min, horário local, que deverá ser protocolizado junto à Secretaria de Educação;  
8.3 Deverá constar no recurso, o nome completo do candidato bem como, exposição clara e objetiva dos motivos 
que ocasionaram a interposição;  
8.4 Os recursos serão analisados e julgados pela Comissão de Análise de Currículos, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas de seu recebimento;  
8.5  Não serão aceitos recursos encaminhados via e-mail;  
8.6 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos; 
8.7  O resultado final, após a etapa de recurso, será divulgado no dia 10/03/2023, na SMEC - Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura e unidade escolar será publicado no site para Prefeitura. 
8.8 Todos os candidatos habilitados serão considerados aprovados, constituindo assim o banco de classificados 
em ordem decrescente de pontuação. 
 
9. DA ATUAÇÃO DO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO  
9.1 O Assistente de Alfabetização receberá, uma ajuda de custo, a título de ressarcimento, o valor instituído pela 
Resolução nº 06 de 20 de abril de 2021 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para o Programa 
Tempo de Aprender em 2021. 
9.2 O Assistente de Alfabetização selecionado para desenvolver as atividades de apoio ao professor alfabetizador, 
terá carga horária diária mínima de 60 (sessenta) minutos por turma. 
9.3  Os interessados receberão R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por ressarcimento de despesas com transporte 
e alimentação, por cada turma atendida (carga horária de cinco horas semanais) podendo acumular até oito turmas 
(quarenta horas semanais) em uma ou mais unidade escolar. Vide tabela abaixo: 

QUANTIDADE DE TURMAS CARGA HORÁRIA SEMANAL RESSARCIMENTO MENSAL 

1 turma 5 horas R$ 150,00 

2 turmas 10 horas  R$ 300,00 

3 turmas 15 horas R$ 450,00 

4 turmas 20 horas R$ 600,00 

5 turmas 25 horas  R$ 750,00 

6 turmas 30 horas R$ 900,00 

7 turmas 35 horas R$ 1050,00 

8 turmas 40 horas R$ 1200,00 



 
 
 
 
 
 
9.4 Para o ano letivo de 2023 serão oito meses de atividade, ou seja, o assistente estará vinculado ao programa 
por este período. Podendo, se for interesse da unidade escolar, e do assistente, se estender para o ano letivo de 2024 
(por mais seis meses).   
9.5   A quantidade de turmas de cada assistente de alfabetização dependerá do tipo de unidade escolar, do 
planejamento da escola para a atuação do Assistente de Alfabetização e da disponibilidade de tempo do assistente. 
9.6 Os candidatos selecionados deverão participar de uma formação inicial para desempenho de suas atribuições, 
em local e data que será informada no ato da inscrição, ocasião em que procederão à assinatura do Termo de Adesão 
e Compromisso.  
9.7 Para se manter ativo no Programa Tempo de Aprender, a frequência do Assistente de Alfabetização deve ser de 
100% (cem por cento), salvo motivos justificáveis na forma da lei, que devem ser devidamente informados e 
comprovados. 
9.8 As listas de frequência deverão ser assinadas diariamente, nominalmente pelo Assistente de Alfabetização, com 
controle do gestor da Unidade Escolar da Rede Pública Municipal. 
9.9 Será desvinculado o Assistente de Alfabetização que durante a vigência do termo de trabalho voluntário não 
corresponder aos requisitos básicos do Programa Tempo de Aprender, bem como não apresentar perfil adequado. 
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
11. CASOS OMISSOS 
11.1 Os casos omissos deste Edital de Chamamento Público serão resolvidos pela equipe da Secretaria Municipal de 
Educação de Ipiranga. 
 

 

Ipiranga, 01 de março de 2023. 

 

 

Silvana Carneiro Gottems 

 

Secretária municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I –  
 FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 
 

 
FICHA DE CADASTRO   

Tempo de Aprender 2023 
 

          DADOS DO CANDIDATO                             N º de inscrição:   

Nome:  

Data de Nascimento:  Sexo:  Masculino (    )   Feminino (    )  

Tel. Residencial: (    )  Tel. Celular: (    )  

CPF:  RG: E-mail: 

FORMAÇÃO:  

MAGISTÉRIO:    □ COMPLETO  

GRADUAÇÃO:   □ COMPLETO     □ INCOMPLETO  

CURSO: _______________________________________________________________________ 
  
 

UNIDADE ESCOLAR PRETENDIDA:  
□ E.M. Professora Anita Taborda Puglia      □ E.R.M. de Avencal 
□ E.M. João Leonel Denck                           □ E.R.M. Indalécio Lemes Galvão 
□ E.R.M. São Braz                                        □ E.R.M. de Canguera 
□ E.M. São José                                           □ E. R.M Roberto Hecke 
  

  
 
 
...................................................................................................................................................................................   
 

 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO PARA ATUAREM DE FORMA VOLUNTÁRIA 

NO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER 

 

 
Número de inscrição:  
 
 
 
Nome do candidato:  
 
 
 

______________________________________ 
 



 
 
 
 
 

Assinatura do candidato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II _ CARGA HORARIA DISPONÍVEIS EM CADA INSTITUIÇÃO  
 

Nº Escolas Nº turmas Carga horária semanais  

1  E.M. Professora Anita Taborda Puglia 4 turmas 20 horas 

2  E.R.M. de Avencal 2 turmas 10 horas 

3  E.R.M. de Canguera 2 turmas 10 horas 

4  E.R.M. Indalécio Lemes Galvão 1 turma 5 horas 

5  E.M. João Leonel Denck 3 turmas 15 horas 

6  E.R.M. Roberto Hecke 2 turmas 10 horas 

7  E.R.M. São Braz 2 turmas 10 horas 

8  E.M. São José 2 turmas 10 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO III – FORMULÁRIO PARA RECURSO DO RESULTADO  

 CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO PARA ATUAREM DE FORMA 

VOLUNTÁRIA NO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO       

NOME COMPLETO:  

 RG: _________________________ CPF: _________________________    DATA DE NASCIMENTO: _______/____/______.                                                                           

ENDEREÇO:  __________________________________________________________________ NÚMERO: _____________ 

BAIRRO: ________________________________  TELEFONE FIXO:    __________________ CELULAR:_________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________________________________________ 

MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ipiranga, ____ de março de 2023. 

 

________________________________________ 

Assinatura do candidato(a) 


