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EDITAL Nº 03/2017 – SME 

SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE ALFABETIZADORES, TRADUTORES-

INTÉRPRETES DE LIBRAS E ALFABETIZADORES-COORDENADORES QUE 

ATUARÃO COMO BOLSISTAS VOLUNTÁRIOS NAS TURMAS DE 

ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA), CICLO 

2016, EXERCÍCIO 2017. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 

legais e em conformidade com a Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014, o Decreto n° 

6.093, de 24 de abril de 2007, a Lei n° 10.880, de 09 de junho de 2004, e suas alterações 

posteriores e de acordo com a Resolução FNDE/CD/MEC n° 09, de 16 de dezembro de 

2016, estabelece as normas e divulga a abertura de inscrição para a realização da Seleção e 

Credenciamento dos alfabetizadores, tradutores-intérpretes de Libras e alfabetizadores-

coordenadores que atuarão como bolsistas voluntários nas turmas de alfabetizandos do 

Programa Brasil Alfabetizado (PBA), ciclo 2016, exercício 2017. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O presente Edital de Seleção e Credenciamento tem por objetivo a normatização dos 

processos de inscrição, de classificação e de adesão de alfabetizadores, tradutores- 

intérpretes de Libras e alfabetizadores-coordenadores de turma para atuarem como 

voluntários no Programa Brasil Alfabetizado (PBA), ciclo 2016, exercício 2017, no 

Município de Fortaleza, em atendimento às demandas de alfabetização da população 

jovem, adulta e idosa, expressa em seu Plano Plurianual de Alfabetização (PPalfa) – ciclo 

2016, exercício 2017.  

1.2. As atividades de alfabetização de jovens, adultos e idosos, a partir do presente 

processo de seleção e credenciamento, serão desenvolvidas por adesão ao Programa Brasil 

Alfabetizado (PBA), ciclo 2016, exercício 2017, na forma de serviço voluntário, ou seja, 

sem vínculo empregatício e sem qualquer tipo de remuneração, por um período de 8 (oito) 

meses, com carga horária mínima de 320 (trezentas e vinte) horas presenciais, com início 

previsto para o mês de abril de 2017, de acordo com a necessidade educacional do 

município de Fortaleza. Caso haja demanda do PBA para escola que não seja polo da EJA, 

o Coordenador do Distrito deverá encaminhar ofício à SME comunicando a abertura do 

turno noturno, obedecendo à diretriz de no mínimo 3 (três) salas de aulas por unidade 

escolar. 
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1.2.1. Como forma de garantir a qualidade necessária ao processo de alfabetização dos 

alfabetizandos das turmas do PBA de Fortaleza, a saber: continuidade dos estudos nas 

turmas da EJA, ambiente alfabetizador, serviços de alimentação escolar, mobiliário 

adequado, serviço de coordenação complementar, espaços alternativos de aprendizagem 

(laboratório de informática, biblioteca), material de apoio (livros, material de consumo), 

fica estabelecido neste Edital de Credenciamento que prioritariamente as turmas do PBA 

funcionarão nas dependências das escolas municipais de Fortaleza que ofertam EJA 

(Anexo I), conforme o Projeto de Escolas-Polo da EJA desta capital. 

 

1.2.2. Os alfabetizadores, os tradutores-intérpretes de Libras e os alfabetizadores-

coordenadores selecionados, credenciados, e devidamente vinculados às turmas de 

alfabetização, obedecidas as condições prescritas neste Edital, farão jus, a título de 

atualização e custeio, à bolsa-auxílio, o que não se configura remuneração, conforme a Lei 

n.º 10.880, de 09 de junho de 2004, que define como serviço voluntário as atividades 

desenvolvidas pelos alfabetizadores no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado, na forma 

definida no art. 1° da Lei n.º 9.608, de 18/02/1998. 

1.2.3. É vedado ao candidato concorrer à vaga de alfabetizador, intérprete de libras e de 

alfabetizador-coordenador de turmas simultaneamente, podendo se inscrever para 

alfabetizador em até duas turmas em horários distintos.  

2. DAS ATRIBUIÇÕES DO ALFABETIZADOR VOLUNTÁRIO SELECIONADO  

2.1. Localizar, identificar, mobilizar e cadastrar no Instrumental de Cadastramento de 

Alfabetizandos (Anexo II) os jovens e os adultos não alfabetizados, para ingresso e 

constituição de turmas de alfabetização observando, obrigatoriamente, o que determinam 

as disposições preliminares deste Edital de Seleção Pública e Credenciamento. 

2.2. Utilizar para esse processo, o cadastro de alfabetizandos disponibilizado pela 

Secretaria Municipal da Educação (SME) e Distritos de Educação.  

2.3. Observar a obrigatoriedade do número mínimo de 14 (quatorze) e o máximo de 25 

(vinte e cinco) alfabetizandos na organização das turmas de alfabetização, conforme 

previsto na Resolução FNDE/CD/MEC n° 09, de 16 de dezembro de 2016. Neste sentido, a 

Secretaria Municipal da Educação (SME) recomenda o número mínimo de 20 (vinte) 

alfabetizandos na formação de turma de alfabetização, em virtude dos problemas comuns 
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no ato de cadastramento no Sistema Brasil Alfabetizado (SBA) que impedem a efetivação 

do cadastro, a saber: ocorrência de alfabetizandos cadastrados em exercícios anteriores, 

alunos já alfabetizados, entre outros. 

2.4 Responsabilizar-se por até duas turmas de alfabetização, conforme a disponibilidade 

expressa de horários, obedecendo à quantidade de alfabetizando elencada no subitem 2.3.  

2.5. Entregar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da comunicação 

oficial da Coordenação do PBA do Distrito de Educação, o número de cadastros não 

validados no SBA, de forma a complementar a turma de alfabetizandos, pois o não 

atendimento a esta demanda no prazo indicado implicará reposicionamento do 

alfabetizador no final do Banco de Reserva de candidatos selecionados e credenciados 

(Anexo III-A), sendo chamado imediatamente o próximo candidato da referida lista de 

espera. 

2.6. Manter telefone pessoal atualizado, preferencialmente telefone celular, pois caso a 

Coordenação do PBA do Distrito de Educação não consiga contato telefônico em duas 

tentativas diárias, durante dois dias úteis, para repasse das demandas de não validação de 

cadastros no SBA, entre outras demandas que porventura impeçam a ativação da turma, o 

alfabetizador será reposicionado no final da lista de espera, sendo chamado imediatamente 

o próximo candidato da referida lista.  

2.7. Elaborar, juntamente com o alfabetizador-coordenador de turmas e o técnico 

responsável pelo PBA do respectivo Distrito de Educação, o cronograma contendo o local 

de trabalho, os dias e horários de atendimento, respeitando a carga horária mínima de 10 

(dez) horas semanais. 

2.8. Aplicar, obrigatoriamente, sob a orientação dos respectivos alfabetizador-

coordenadores de turmas, os testes cognitivos de leitura/escrita e matemática aos 

alfabetizandos, utilizando, impreterivelmente, a matriz de referência e os testes oferecidos 

pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do 

Ministério da Educação (SECADI/MEC), disponíveis no Sistema Brasil Alfabetizado 

(SBA), para aferir desempenho cognitivo dos jovens e adultos nos dois momentos 

indicados no subitem 4.2 deste Edital.  

2.9. Acompanhar e registrar mensalmente a evolução do desempenho de cada 

alfabetizando por meio de atividades avaliativas (produções diversas de textos, cordéis, 

desenhos, receitas, recortes, listas, crachás, jogos, etc.). As atividades de avaliação deverão 

ser identificadas, datadas e assinadas pelo alfabetizador e entregues mensalmente ao 
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alfabetizador-coordenador de turmas em forma de coletânea preferencialmente 

encadernada. 

2.10. Manter disponíveis e atualizados, permanentemente, os dados e as informações 

necessárias ao processo de acompanhamento e avaliação do Programa Brasil Alfabetizado 

(PBA). 

2.11. Permitir, sempre que necessário, o acesso dos técnicos da SECADI/MEC, do 

FNDE/MEC, dos órgãos de controle interno do Poder Executivo Federal, do TCU, do 

Ministério Público e da Coordenação da EJA/SME às instalações onde funcionam as 

turmas de alfabetização do Programa, bem como aos documentos relativos às ações e à 

execução física do Programa, prestando todo e qualquer esclarecimento solicitado. 

2.12. Registrar a frequência dos alfabetizandos utilizando, obrigatoriamente, a Ficha de 

Frequência Mensal de Alfabetizandos oficial disponível no Sistema Brasil Alfabetizado 

(SBA), que deverá ser obtida com o alfabetizador-coordenador de turmas e/ou Equipe da 

EJA do Distrito de Educação. 

2.12.1 Entregar ao alfabetizador-coordenador, impreterivelmente, na primeira semana 

subsequente ao término do mês considerado, a Ficha Oficial de Frequência Mensal de 

Alfabetizandos e o Instrumental de Planejamento de Aulas (Anexo VI), observado o 

seguinte: 

I. Somente serão aceitos os documentos que estiverem devidamente datados e assinados 

pelos alfabetizandos, tão logo estes tenham condição de assinar seu próprio nome, pelo 

alfabetizador, tradutor-intérprete de Libras e pelo alfabetizador-coordenador; 

II. O instrumental de frequência deverá conter, além do registro das frequências, as 

justificativas de possíveis ausências, desistências e/ou evasões e a assinatura dos 

alfabetizandos, tão logo estes tenham condição de assinar seu próprio nome.  

2.13. Realizar visitas às residências dos alunos faltosos e realizar ligações para conhecer os 

motivos das ausências e incentivá-los a retornar; caso contrário, providenciar, no espaço de 

uma semana, ou 5 (cinco) dias úteis, o número de novos cadastros suficientes para a 

manutenção do funcionamento da turma.   

2.14. Mobilizar esforços, em parceria com o alfabetizador-coordenador, para garantir, 

junto à Secretaria da Saúde, atendimento oftalmológico para os alfabetizandos com 

dificuldades visuais. 
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2.15. Mobilizar esforços, com o alfabetizador-coordenador, para garantir a obtenção de 

Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) Registro de Nascimento, Carteira de 

Trabalho e Previdência Social etc, a todos os alfabetizandos.  

2.16. Informar, mobilizar e encaminhar, em articulação com o alfabetizador-coordenador 

da turma, os egressos e/ou alfabetizados do Programa Brasil Alfabetizado para matrícula 

nas classes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) disponíveis na respectiva escola-polo 

de forma a assegurar a continuidade dos estudos desses alunos. 

2.17. Encaminhar para as classes da EJA da respectiva escola-polo os alfabetizandos que 

estiverem aptos a prosseguir os estudos, independente do tempo transcorrido de 

alfabetização. 

2.18. Responsabilizar-se pela distribuição e pela manutenção do material didático e 

pedagógico encaminhado pelo Distrito de Educação/SME para utilização em sua turma de 

alfabetização, podendo responder judicialmente pelo extravio destes. 

2.19. Atuar junto aos alfabetizandos com ética e de forma idônea, sem usar de má-fé para 

ludibriá-los sob qualquer circunstância, podendo responder judicialmente pelos abusos 

cometidos. 

2.20. Participar de formação inicial, anterior ao início das aulas, com carga horária mínima 

de 40 (quarenta) horas e participar de formação continuada mensalmente com carga horária 

mínima de 64 (sessenta e quatro) horas, conforme o Termo de Compromisso (Anexo VI). 

2.21. Fazer trabalho voluntário no PBA, com carga horária mínima de 320 (trezentos e 

vinte) horas/aula, correspondentes a 8 (oito) meses de duração do Programa, de acordo 

com o planejamento do Ente Executor, e carga horária semanal mínima de 10 (dez)  horas, 

de acordo com as especificidades do projeto a ser executado.  

2.22. Após a publicação do resultado do processo seletivo os cadastros dos alfabetizandos 

deverão ser entregues pelo alfabetizador no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Os cadastros 

(Anexo II) deverão estar devidamente preenchidos para a efetivação da turma SBA.  

2.23. Atestar diariamente a presença do alfabetizador-coordenador e as intervenções 

indicadas realizadas no processo ensino-aprendizagem, mediante assinatura do 

Instrumental de Acompanhamento da Frequência e das Intervenções do alfabetizador-

coordenador de sua turma (Anexo VII). 
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2.24. Informar, nos últimos 10 (dez) dias do processo de alfabetização, a situação final de 

todos os alfabetizandos para atualização e registro no SBA e encaminhar, através do 

alfabetizador-coordenador, os portfólios contendo as atividades realizadas durante o ciclo, 

os Testes de Entrada e os Testes de Saída para o arquivo nos Distritos de Educação.  

2.25. Identificar os alfabetizandos que sejam público da educação especial (pessoas com 

deficiência ou com altas habilidades/superdotação) e encaminhar para atendimento 

educacional especializado (AEE) complementar ou suplementar, sempre que necessário. 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS TRADUTORES-INTÉRPRETES DE LÍNGUA 

BRASILEIRA DE SINAIS-LIBRAS VOLUNTÁRIOS SELECIONADOS 

3.1. Realizar trabalho voluntário de tradutor-intérprete de Libras em salas de alfabetização 

com jovens, adultos e idosos com surdez, usuários de Libras. Na turma, podem ser 

incluídas, no máximo, 3 (três) pessoas com surdez que demande metodologia, linguagem e 

código específicos. 

3.2. Participar de formação inicial, anterior ao início das aulas, com carga horária mínima 

de 40 (quarenta) horas presenciais e participar de formação continuada mensalmente com 

carga horária mínima de 64 (sessenta e quatro) horas, conforme o Termo de Compromisso 

(Anexo VI). 

3.3. Desenvolver as atividades relacionadas no Plano de Atendimento ao Alfabetizando 

com Surdez. 

3.4. Elaborar e entregar ao alfabetizador-coordenador de turmas, relatório mensal sobre o 

desenvolvimento dos alfabetizandos com surdez, usuários de Libras, que estão sob seu 

acompanhamento. 

3.5. Informar ao alfabetizador e alfabetizador-coordenador de turmas eventuais mudanças 

em relação ao seu próprio endereço ou ao local de funcionamento das turmas, bem como 

alterações em quaisquer dados cadastrais de alfabetizandos sob sua orientação. 

3.6. Fazer trabalho voluntário no PBA, com carga horária mínima de 320 (trezentos e 

vinte) horas/aula, correspondentes a 8 (oito) meses de duração do Programa, de acordo 

com o planejamento do Ente Executor, e carga horária semanal mínima de 10 (dez)  horas, 

de acordo com as especificidades do projeto de trabalho a ser executado. 
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4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ALFABETIZADORES-COORDENADORES DE 

TURMAS SELECIONADOS 

4.1. Localizar, identificar, mobilizar e cadastrar, junto com os alfabetizadores e os 

tradutores-intérpretes de Libras, os jovens, adultos e idosos não alfabetizados para ingresso 

e constituição de turmas de alfabetização.  

4.2. Aplicar, obrigatoriamente, com o respectivo alfabetizador da turma, tradutores-

intérpretes de Libras, os testes cognitivos de leitura/escrita e matemática dos 

alfabetizandos, utilizando invariavelmente a matriz de referência e os testes oferecidos pela 

SECADI/MEC, disponíveis no Sistema Brasil Alfabetizado (SBA), para aferir o 

desempenho cognitivo dos jovens, adultos e idosos em dois momentos:  

I. Teste de Entrada, a ser aplicado até o 15º (décimo quinto) dia após o início das aulas;  

II. Teste de Saída, a ser aplicado nos últimos 10 (dez) dias de aula. 

4.3. Orientar os alfabetizadores e tradutores-intérpretes de Libras a utilizarem os resultados 

dos testes cognitivos de entrada para diagnosticar o perfil dos alfabetizandos, incentivando, 

quando possível, o encaminhamento daqueles que forem considerados alfabetizados para 

as turmas da EJA da respectiva escola-polo. 

4.4. Acompanhar, diariamente, em sala de aula, as atividades de alfabetização 

desenvolvidas pelos alfabetizadores e tradutores-intérpretes de Libras sob sua 

responsabilidade no intuito de ter subsídios para propor atividades diferenciadas, 

recomendar estratégias metodológicas e outras ações de alfabetização que julgar adequadas 

aos jovens, adultos e idosos. 

4.5. Preencher, diariamente, o Instrumental nº 1, que trata do 

acompanhamento/intervenção do alfabetizador-coordenador (Anexo V), o qual deverá 

atestar as presenças e as intervenções diárias do alfabetizador-coordenador de sua turma 

mediante assinatura legível ou nome legível seguido de assinatura que permita sua 

identificação, caso necessário. 

4.6. Preencher diariamente o Instrumental nº 2, que trata do Acompanhamento de 

Frequência Pessoal à escola-polo (Anexo VI), que deverá ser atestado pela assinatura 

legível ou nome legível seguido de assinatura da Gestão Escolar ou representante legal. 

4.7. Entregar à respectiva Coordenação do PBA no Distrito de Educação, no prazo máximo 

de 8 (oito) dias úteis, após a divulgação do resultado da seleção, a documentação referente 
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ao conjunto de turmas de alfabetizandos sob sua responsabilidade, a qual deve estar 

legível, preenchida, datada, assinada e sem rasuras:  

I.    Instrumental de Frequência Mensal dos alfabetizandos obtido no SBA;  

II.  Instrumental de Acompanhamento e Intervenções junto ao alfabetizador (Anexo VI); 

III. Instrumental de Acompanhamento de sua Frequência às escolas-polos (Anexo IX); 

IV. Coletânea de avaliações dos alfabetizandos (produções diversas de texto, cordéis, 

desenhos, receitas, recortes, listas, crachás, jogos etc.) que indiquem a evolução do nível de 

aprendizagem (leitura e escrita) dos alfabetizandos. 

 

4.7.1 O alfabetizador-coordenador de Turmas, ao assinar o termo de compromisso 

constante no Anexo VI, fica ciente de que precisará acompanhar no mínimo 5 (cinco) 

turmas  para permanecer no Programa (PBA) e no mínimo, 9 turmas para permanecer no 

Programa PBA. 

4.8. Desenvolver, em parceria com os alfabetizadores, tradutores-intérpretes de Libras e 

SME, ações relacionadas ao controle e à supervisão da frequência dos alfabetizandos, 

consolidando as informações em relatório mensal de frequência. 

4.9. Realizar, em companhia do alfabetizador e do tradutores-intérpretes de Libras, 

ligações e visitas às residências dos alunos faltosos, para conhecer os motivos das 

ausências e incentivá-los a retornar. 

4.10. Informar, mensalmente, o número de desistentes ou evadidos, e assegurar, 

conjuntamente com os alfabetizadores das turmas e tradutores-intérpretes de Libras 

delegadas à sua responsabilidade, a entrega de novos cadastros de alfabetizandos para 

atualização no Sistema Brasil Alfabetizado (SBA) de forma a garantir o número mínimo de 

alfabetizandos que justifique a continuidade das referidas turmas. 

4.11. Elaborar, juntamente com a Coordenação do PBA e equipe de acompanhamento do 

Distrito de Educação, o cronograma contendo o local de trabalho, os dias e horários de 

atendimento, respeitando a carga horária mínima de 10 (dez) horas semanais. 

4.12. Acompanhar e garantir as atividades de avaliação mensal, arquivadas em portfólios, 

por exigência do MEC, para registro e acompanhamento da trajetória de cada 

alfabetizando, emitindo parecer e encaminhamentos para o alfabetizador e os tradutores-

intérpretes de Libras e para a SME. 
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4.13. Identificar, em parceria com os alfabetizadores sob sua coordenação, alfabetizandos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, solicitando apoio pedagógico junto à coordenação do PBA do Distrito de 

Educação/SME para atendê-los.  

4.14. Mobilizar esforços, em parceria com o alfabetizador e com a SME, para garantir, 

junto à Secretaria Municipal da Saúde, atendimento oftalmológico aos alfabetizandos com 

dificuldades visuais. 

4.15. Mobilizar esforços, com o alfabetizador e com a SME, para garantir a obtenção de 

Registro Geral (RG), do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro de Nascimento, 

Carteira de Trabalho e Previdência Social etc, a todos os alfabetizandos. 

4.16. Informar aos egressos e/ou alfabetizados do Programa Brasil Alfabetizado sobre o 

funcionamento de turmas da modalidade de Educação de Jovens Adultos (EJA) 

disponíveis na unidade escolar em que o Programa está sendo realizado, mobilizar e 

encaminhar os alfabetizandos que pretendem continuar seus estudos, em articulação com o 

alfabetizador-coordenador de turmas e a Equipe da EJA da SME. 

4.17. Encaminhar para as turmas da EJA os alfabetizandos que, durante o processo 

independente do tempo transcorrido de alfabetização, estiverem aptos a prosseguir os 

estudos. 

4.18. Supervisionar a implantação das ações relacionadas ao Registro Civil, aos exames 

oftalmológicos e à distribuição de óculos, bem como aquelas voltadas à continuidade dos 

estudos dos alfabetizandos na Educação de Jovens e Adultos.  

4.19. Organizar e ministrar reuniões pedagógicas, periódicas, com os alfabetizadores, com 

carga horária mínima de (4) quatro horas-aulas quinzenais ou 2 (duas) horas-aulas 

semanais, totalizando 64 (sessenta e quatro) horas durante os 8 (oito) meses de 

alfabetização, para estudo, avaliação das ações desenvolvidas e aprimoramento da prática 

pedagógica no processo de alfabetização de jovens e adultos.  

4.20. Participar e inscrever os alfabetizadores e tradutores-intérpretes de Libras nos 

eventos de Formação Inicial e Continuada, ofertados pela SME, totalizando 104 (cento e 

quatro) horas, visando ao aprimoramento do trabalho pedagógico dos alfabetizadores por 

ele coordenados, conforme consta no Termo de Compromisso (Anexo VI). 

4.21. Fazer trabalho voluntário no PBA, com carga horária mínima de 320 (trezentos e 

vinte) horas/aula, correspondentes a 8 (oito) meses de duração do Programa, de acordo 
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com o planejamento do Ente Executor, e carga horária semanal mínima de 10 (dez)  horas, 

de acordo com as especificidades do projeto de trabalho a ser executado. 

4.22. Prestar à SME, mensalmente, informações relativas à permanência, interrupção, 

substituição ou cancelamento da participação no Programa dos alfabetizadores das turmas 

sob sua supervisão, além de manter o Sistema Brasil Alfabetizado (SBA) atualizado com 

esses dados. 

4.23. Informar à Coordenadoria de Ensino Fundamental/Célula da EJA e Diversidade as 

eventuais mudanças em relação ao endereço ou local de funcionamento das turmas, bem 

como alterações em quaisquer dados cadastrais de alfabetizandos e alfabetizadores e 

manter o Sistema Brasil Alfabetizado (SBA) atualizado com esses dados. 

4.24. Manter disponíveis e atualizados os dados e as informações necessárias ao processo 

de acompanhamento e avaliação do Programa Brasil Alfabetizado no Sistema Brasil 

Alfabetizado (SBA). 

4.25 Permitir e acompanhar, sempre que necessário, o acesso dos técnicos da 

SECADI/MEC, do FNDE/MEC, dos órgãos de controle interno do Poder Executivo 

Federal, do TCU, do Ministério Público, da SME/EJA às instalações onde funcionam as 

turmas de alfabetização do Programa, bem como aos documentos relativos às ações e à 

execução física do Programa, prestando todo e qualquer esclarecimento solicitado. 

4.26. Atualizar e registrar, sempre que necessário, ou nos últimos 10 (dez) dias do processo 

de alfabetização, a “Situação Final” dos alfabetizandos no SBA. 

4.27. Manter permanente mobilização, no município de Fortaleza,  no intuito de promover 

a participação de jovens, adultos e idosos não alfabetizados no processo de alfabetização, 

acolhendo e encaminhando-os para as turmas, a qualquer momento. 

4.28. Identificar e relatar à EJA/SME as dificuldades de implantação do Programa.  

5. DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO TÉCNICA DE CREDENCIAMENTO E 

SELEÇÃO (CTCS) PARA ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS E DA PROVA ESCRITA  

5.1. A Secretaria Municipal da Educação (SME) de Fortaleza instituirá oficialmente, por 

intermédio de Portaria, uma Comissão Técnica que será responsável pela organização do 

processo de seleção e credenciamento, incluindo a inscrição, a avaliação, a classificação e 

a adesão de alfabetizadores, tradutores-intérpretes de Libras e alfabetizadores-
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coordenadores voluntários para atuação do âmbito do Programa Brasil Alfabetizado 

(PBA), ciclo 2016, exercício 2017, no município de Fortaleza. 

5.2. A CTCS, instituída por Portaria, será composta por 9 (nove) membros indicados pela 

SME, com capacidade técnica para proceder à análise e avaliação da documentação 

entregue pelos participantes no Credenciamento, conforme segue: 

I. 3 (três) representantes da SME/Célula da Educação de Jovens (EJA) e Diversidade; 

II.6 (seis) representantes dos Distritos de Educação, cabendo a cada Distrito de Educação a 

indicação de 1 (um) representante. 

5.3. A Comissão será composta por 1 (um) Coordenador, 8 (oito) técnicos avaliadores, 

dentre os quais se escolherá 1 (um) secretário ad hoc responsável por lavrar as atas de 

reunião, organizar arquivos, elaborar correspondências etc.  

5.4. A CTCS fará a abertura dos envelopes recebidos devidamente lacrados, na forma 

exigida neste Edital, devendo rubricá-los. 

5.5. Ao final dos trabalhos, a Comissão emitirá relatório do resultado, informando os 

voluntários habilitados ao credenciamento. 

5.6. A CTCS divulgará as fases do processo, o resultado da análise dos documentos e o 

resultado final da seleção, conforme cronograma estabelecido no item 6 deste Edital, no 

endereço eletrônico www.educacao.fortaleza.ce.gov.br. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1. As inscrições serão efetivadas mediante a observação das seguintes etapas: 

I. Reprodução e preenchimento da Ficha de Inscrição Oficial disponível no Anexo VIII; 

II. Entrega, no Distrito de Educação, da Ficha de Inscrição Oficial devidamente preenchida 

juntamente com os materiais/documentos especificados no subitem 7.2 deste Edital de 

Seleção e Credenciamento no horário das 13h às 17h; até o dia 13 de fevereiro. 

7. DOS PRÉ-REQUISITOS E DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO A BOLSISTA 

ALFABETIZADOR 

7.1. Os candidatos que concorrerão a alfabetizadores devem preencher os seguintes pré-

requisitos: 

http://www.educacao.fortaleza.ce.gov.br/
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I. Ser brasileiro ou naturalizado com domínio da língua portuguesa;  

II. Ter cumprido as obrigações militares previstas na lei;  

III. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da inscrição;  

IV. Ser, preferencialmente, professor das redes públicas de ensino, que disponham de 

horário para desenvolver atividades voluntárias de alfabetização de jovens, adultos e 

idosos; 

V. Ter como escolaridade mínima a formação de nível médio completo ou habilitação em 

magistério, preferencialmente com experiência anterior em educação.  

 

7.2. Para efetivar a inscrição para alfabetizador voluntário, o candidato deverá comparecer 

ao Distrito de Educação, portando os seguintes materiais/documentos: 

I. Envelope comercial tamanho A4 ou Ofício 2. Na parte externa do referido envelope 

devem constar as seguintes informações digitadas em etiqueta ou manuscritas com letra 

legível, em caixa alta: 

a) Nome do candidato; 

b) Função que pretende ocupar: alfabetizador; 

c) Indicação da escola-polo de sua preferência, sugerindo três opções de escolas-polos; 

 

I. Ficha de inscrição (Anexo VIII), devidamente preenchida e assinada;  

II. Fotocópia autenticada do CPF;  

III. Fotocópia autenticada da Carteira de Identidade;  

IV. Fotocópia autenticada do comprovante de escolaridade, devidamente reconhecido e 

validado por órgão de educação competente;  

V. Fotocópia autenticada do comprovante de vínculo funcional com a rede pública estadual 

ou municipal de Educação, se for o caso;  

VI. Fotocópia autenticada do comprovante de experiência profissional em educação, 

contendo tempo de serviço;  

VII. Fotocópia autenticada do comprovante de residência e memorando de lotação; 

VIII. O candidato poderá optar por autenticar a documentação expressa nos subitens III, 

IV, V, VI, VII e VIII no próprio Distrito de Educação. Neste caso, os citados documentos 

deverão obrigatoriamente vir acompanhados dos originais; 

IX. Termo de Compromisso de participação no curso de Formação Inicial e curso de 

Formação Continuada, preenchido e assinado (Anexo VI);  
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X. Termo de Compromisso de participação nas reuniões pedagógicas periódicas, 

preenchido e assinado (Anexo IX); 

XI. Termo de Disponibilidade preenchido e assinado (Anexo X); 

XII. No ato de entrega do envelope de que trata o subitem 7.2.I, deste Edital, o Técnico 

responsável pelo PBA do Distrito de Educação ou responsável delegado por este deverá: 

a. Direcionar o candidato ao local previamente reservado e devidamente mobiliado 

contendo cadeira escolar com braço ou mesa com cadeira onde deverá ser disponibilizado 

ao candidato o Instrumental de Avaliação Escrita (Anexo XI); 

b. Assegurar que o candidato tomou ciência das inscrições constantes no Instrumental de 

Avaliação e, portanto, está apto a iniciar a avaliação; 

c. Fornecer folha de papel ofício ou almaço que funcione como rascunho; 

d. Recolher o Instrumental de Avaliação e o Rascunho decorrido o tempo de, no máximo 

90 (noventa) minutos; 

e. Preencher, assinar e destacar o canhoto da Ficha de Inscrição (Anexo VIII) e entregá-lo 

ao candidato como comprovante de inscrição, após a finalização da avaliação escrita e 

tendo conferido toda a documentação entregue pelo candidato;  

f. Colocar no envelope, ao cumprir rigorosamente todas as etapas descritas nas alíneas “a”, 

“b”, “c", “d” e “e”, toda a documentação elencada no subitem 7.2.I deste Edital, 

juntamente com o Instrumental de Avaliação e Rascunho, lacrando, em seguida, o citado 

envelope, na presença do candidato; 

7.3. Ficará facultada ao Técnico responsável pelo PBA do Distrito de Educação, verificado 

o elevado número de interessados à inscrição do processo de seleção e credenciamento 

regido pelo presente Edital, a possibilidade de agendamento de data para aplicação do 

Instrumental de Avaliação ao conjunto dos interessados. Neste caso, são condicionantes a 

expressa anuência da CTCS e o rigoroso cumprimento das etapas elencadas no subitem 

7.2. I. 

7.4. Fica expressamente proibido o cadastramento de candidatos que não passaram pelo 

referido processo de credenciamento de que trata o presente Edital para atuarem como 

alfabetizadores voluntários substitutos em turmas de alfabetização de jovens, adultos e 

idosos pelo PBA, após vencidos os prazos, salvo os casos previstos na Resolução 

FNDE/CD/MEC nº 9, de 16/12/2016. 

7.5.   Não serão aceitas inscrições por telefone, fax ou internet. 
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7.6. A inscrição de que trata o presente Edital é gratuita, portanto não haverá cobrança de 

taxa de inscrição. 

 

7.7. O não atendimento integral ao prescrito neste Edital implicará a tácita desclassificação 

do candidato (documentação incompleta, ausência de autenticações, entre outras). 

 

8. DOS PRÉ-REQUISITOS E DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO A BOLSISTA 

TRADUTOR-INTÉRPRETE DE LIBRAS  

8.1 Os candidatos que concorrerão como tradutores-intérpretes de Libras deverão 

preencher os seguintes requisitos:  

I. Ser brasileiro nato ou naturalizado, com domínio da língua portuguesa; 

II. Ter cumprido as obrigações militares previstas na lei;  

III. Ter idade mínima de (18) dezoito anos na data da inscrição;  

IV. Ser, preferencialmente, professor das redes públicas de ensino, que disponham de 

horário para desenvolver atividades voluntárias de alfabetização de jovens, adultos e 

idosos; 

V.Ter como escolaridade mínima a  formação de nível médio e certificação obtida por 

meio do Programa Nacional de Proficiência em LIBRAS - ProLIBRAS ou graduação em 

Letras/Libras Bacharelado, e dispor de horário livre para desenvolver atividades 

voluntárias de tradutores de turmas de alfabetização de jovens e adultos de, no mínimo,  10 

(dez) horas semanais, de acordo com o horário de funcionamento das turmas de 

alfabetização (Anexo X);  

8.2 Para efetivar a inscrição, para intérprete de libras, o candidato deverá apresentar os 

seguintes materiais/documentos:  

I. Envelope comercial tamanho A4 ou Ofício 2. Na parte externa do referido envelope, 

devem constar as seguintes informações, digitadas em etiqueta ou manuscritas de forma 

legível, em caixa alta: 

a. Nome do candidato; 
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b. Função que pretende ocupar tradutor-intérprete de Libras; 

c. Indicação da escola-polo de sua preferência, sugerindo três opções de escolas-polo. 

II. Ficha de inscrição (Anexo VIII) devidamente preenchida e assinada; 

III. Fotocópia autenticada do CPF;  

IV. Fotocópia autenticada da Carteira de Identidade;  

V. Fotocópia autenticada do comprovante de escolaridade, devidamente reconhecido e 

validado por órgão de educação competente;  

VI. Fotocópia autenticada do comprovante de vínculo escola-polo funcional com a rede 

pública estadual ou municipal de Educação, se for o caso;  

VII. Fotocópia autenticada do comprovante de experiência profissional em educação, 

contendo tempo de serviço;  

VIII. Fotocópia autenticada do comprovante de residência e memorando de lotação; 

IX. O candidato pode optar por autenticar a documentação expressa nos subitens III, IV, V, 

VI, VII, VIII, no Distrito de Educação. Neste caso, os citados documentos deverão 

obrigatoriamente vir acompanhados dos originais; 

X. Termo de compromisso de participação no Curso de Formação Inicial e Continuada, 

preenchido e assinado (AnexoVI);  

XI. Termo de compromisso de participação nas Reuniões Pedagógicas Periódicas, 

preenchido e assinado (AnexoIX);  

XII. Termo de Compromisso de Disponibilidade preenchido e assinado (Anexo X); 

XIII. No ato de entrega do envelope de que trata o subitem 8.2.I, deste Edital, o 

Coordenador do PBA do Distrito de Educação ou o responsável por este delegado deverá: 

a) Direcionar o candidato ao local previamente reservado e devidamente mobiliado, 

contendo cadeira escolar com braço ou mesa com cadeira onde deverá ser disponibilizado 

ao candidato o Instrumental de Avaliação Escrita (Anexo XI); 
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b) Assegurar que o candidato leu corretamente as inscrições constantes no Instrumental de 

Avaliação e, portanto, está apto a iniciar a avaliação; 

c) Fornecer folha de papel ofício ou almaço que funcione como rascunho; 

d) Recolher o Instrumental de Avaliação e o Rascunho decorrido o tempo de, no máximo, 

90 (noventa) minutos; 

e) Preencher, assinar e destacar o canhoto da Ficha de Inscrição (Anexo VIII) e entregá-lo 

ao candidato como comprovante de inscrição, após a finalização da avaliação escrita, tendo 

conferido toda a documentação entregue pelo candidato; 

f) Colocar no envelope, ao cumprir rigorosamente todas as etapas descritas nas alíneas “a”, 

“b”, “c", “d” e “e”, toda a documentação elencada no subitem 8.2.I deste Edital, 

juntamente com o Instrumental de Avaliação e Rascunho, lacrando em seguida o citado 

envelope na presença do candidato. 

8.3. Ficará facultado ao coordenador do PBA do Distrito de Educação, verificado o 

elevado número de interessados à inscrição do processo de seleção e credenciamento de 

que trata o presente Edital, com expressa anuência da CTCS, a possibilidade de 

agendamento de data para aplicação do Instrumental de Avaliação ao conjunto dos 

interessados, assegurando, para a mesma data, o rigoroso cumprimento das etapas 

elencadas no subitem 8.2.I  

8.4. Fica expressamente proibido o cadastramento de candidatos que não passaram pelo 

referido processo de credenciamento de que trata o presente Edital para atuarem como 

alfabetizador tradutor-intérpretes de libras voluntários substitutos em turmas de 

alfabetização de jovens, adultos e idosos pelo PBA, após vencidos os prazos, salvo os 

casos previstos na Resolução FNDE/CD/MEC nº 9, de 16/12/2016.  

8.5. Não serão aceitas inscrições por telefone, fax ou internet.  

8.6. A inscrição de que trata o presente Edital é gratuita, portanto, não haverá cobrança de 

taxa de inscrição. 

8.7. O não atendimento integral ao prescrito neste Edital implicará a tácita desclassificação 

do candidato (documentação incompleta, ausência de autenticações, entre outras). 



   
 

17 
 

9. DOS PRÉ-REQUISITOS E DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO A BOLSISTA 

ALFABETIZADOR-COORDENADOR 

9.1 Os candidatos que concorrerão como alfabetizador-coordenador deverão preencher os 

seguintes requisitos:  

I. Ser brasileiro ou naturalizado com domínio da língua portuguesa;  

II. Ter cumprido as obrigações militares previstas na lei;  

III. Ter idade mínima de (18) dezoito anos na data da inscrição;  

IV. Ser Pedagogo ou Professor, preferencialmente, da rede pública municipal ou estadual 

de Educação, desde que não atue nas funções de Diretor, Vice-Diretor ou que esteja 

designado para prestação de serviço nas Secretarias de Educação e disponha de horário 

livre para desenvolver atividades voluntárias de coordenação de turmas de alfabetização de 

jovens e adultos de no mínimo 10 (dez) horas semanais, de acordo com o horário de 

funcionamento das turmas de alfabetização (Anexo X);  

9.2 Para efetivar a inscrição,para alfabetizador coordenador, o candidato deverá apresentar 

os seguintes materiais/documentos:  

I. Envelope comercial tamanho A4 ou Ofício 2. Na parte externa do referido envelope, 

devem constar as seguintes informações, digitadas em etiqueta ou manuscritas de forma 

legível, em caixa alta: 

a) Nome do Candidato; 

b) Função que pretende ocupar: alfabetizador ou alfabetizador-coordenador; 

c) Discriminação da escola-polo de sua preferência, sugerindo três opções de escolas-

polos; 

 

II. Ficha de inscrição (Anexo VIII), devidamente preenchida e assinada; 

III. Fotocópia autenticada do CPF;  

IV. Fotocópia autenticada da Carteira de Identidade;  

V. Fotocópia autenticada do comprovante de escolaridade, devidamente reconhecido e 

validado por órgão de educação competente;  

VI. Fotocópia autenticada do comprovante de vínculo com a escola da rede pública 

estadual ou municipal de Educação, se for o caso;  
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VII. Fotocópia autenticada do comprovante de experiência profissional em educação, 

contendo tempo de serviço;  

VIII. Fotocópia autenticada do comprovante de residência e memorando de lotação; 

IX. O candidato pode optar por autenticar a documentação expressa nos subitens III, IV, 

V, VI, VII e VIII, no Distrito de Educação. Neste caso, os citados documentos deverão 

obrigatoriamente vir acompanhados dos originais; 

X. Termo de Compromisso de participação no Curso de Formação Inicial e Continuada, 

preenchido e assinado (Anexo VI);  

XI. Termo de Compromisso de participação nas Reuniões Pedagógicas Periódicas, 

preenchido e assinado (Anexo IX);  

XII. Termo de Compromisso de Disponibilidade preenchido e assinado (Anexo X); 

XIII. No ato de entrega do envelope de que trata o subitem 9.2.I, deste Edital, o 

Coordenador do PBA do Distrito de Educação ou o responsável por este delegado deverá: 

a) Direcionar o candidato ao local previamente reservado e devidamente mobiliado, 

contendo cadeira escolar com braço ou mesa com cadeira onde deverá ser disponibilizado 

ao candidato o Instrumental de Avaliação Escrita (Anexo XI); 

b) Assegurar que o candidato leu corretamente as inscrições constantes no Instrumental de 

Avaliação e, portanto, está apto a iniciar a avaliação; 

c) Fornecer folha de papel ofício ou almaço que funcione como rascunho; 

d) Recolher o Instrumental de Avaliação e o Rascunho decorrido o tempo de, no máximo, 

90 (noventa) minutos; 

e) Preencher, assinar e destacar o canhoto da Ficha de Inscrição (Anexo VIII) e entregá-lo 

ao candidato como comprovante de inscrição, após a finalização da avaliação escrita, tendo 

conferido toda a documentação entregue pelo candidato; 

f) Colocar no envelope, ao cumprir rigorosamente todas as etapas descritas nas alíneas “a”, 

“b”, “c", “d” e “e”, toda a documentação elencada no subitem 9.2. I deste Edital, 

juntamente com o Instrumental de Avaliação e Rascunho, lacrando em seguida o citado 

envelope na presença do candidato. 

 

9.3. Ficará facultado ao coordenador do PBA do Distrito de Educação, verificado o 

elevado número de interessados à inscrição do processo de seleção e credenciamento de 

que trata o presente Edital, com expressa anuência da CTCS, a possibilidade de 
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agendamento de data para aplicação do Instrumental de Avaliação ao conjunto dos 

interessados, assegurando, para a mesma data, o rigoroso cumprimento das etapas 

elencadas no subitem 9.2. I.  

9.4. Fica expressamente proibido o cadastramento de candidatos que não passaram pelo 

referido processo de credenciamento de que trata o presente Edital para atuarem como 

alfabetizador-coordenador voluntário em turmas de alfabetização de jovens, adultos e 

idosos pelo PBA, após vencidos os prazos, salvo os casos previstos na Resolução 

FNDE/CD/MEC nº 9, de 16/12/2016. 

9.5. Não serão aceitas inscrições por telefone, fax ou via internet.  

9.6. A inscrição de que trata o presente Edital é gratuita, portanto, não haverá cobrança de 

taxa de inscrição.  

9.7. O não atendimento integral ao prescrito neste Edital implicará a tácita desclassificação 

do candidato. (documentação incompleta, ausência de autenticações, entre outras). 

10. DO PROCESSO SELETIVO  

10.1. Período de inscrição de: 13 de fevereiro a 20 de fevereiro de 2017; 

10.2. Divulgação dos candidatos inscritos: 21 de fevereiro de 2017; 

10.3. Análise da Avaliação Escrita e Documentos: 22 a 24 de fevereiro de 2017; 

10.4. Relação dos candidatos INDEFERIDOS: 02 de março de 2017, no endereço 

eletrônico da SME www.educacao.fortaleza.ce.gov.br e no Diário Oficial do Município. 

10.5. Relação dos candidatos classificados: 03 de março de 2017, no endereço eletrônico 

da SME www.educacao.fortaleza.ce.gov.br e no Diário Oficial do Município. 

10.6. Recebimento de recursos interpostos contra o resultado da seleção: 06 de março de 

2017; 

10.7. Resultado do julgamento dos recursos, eventualmente interpostos: 07 de março de 

2017;  

10.8. Relação final dos candidatos classificados para bolsa voluntária de alfabetizador, 

tradutor-intérprete de Libras e alfabetizador-coordenador: 10 de março de 2017, no 

endereço eletrônico da SME www.educacao.fortaleza.ce.gov.br e no Diário Oficial do 

Município. 
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11. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O processo de seleção e credenciamento de alfabetizadores, tradutores-intérpretes de 

Libras e alfabetizadores-coordenadores para desempenhar as funções de bolsistas 

voluntários no Programa Brasil Alfabetizado (PBA), ciclo 2016, exercício 2017, de que 

trata o presente Edital, seguirá os seguintes critérios: 

11.1. Candidatos ao Ciclo 2016, exercício 2017, que participaram do PBA - Ciclo 

2012, executado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) com parecer 

conclusivo de desempenho satisfatório 

O processo de seleção e credenciamento de alfabetizadores, alfabetizadores-coordenadores 

voluntários que participaram do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) – Ciclo 2012, 

executado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), atenderá os seguintes critérios: 

11.1.1. Candidato a Alfabetizador Voluntário: 

Análise e pontuação da documentação apresentada pelo candidato no Distrito de Educação 

mediante observância do Parecer Conclusivo de Desempenho do referido alfabetizador no 

Ciclo 2012 do PBA em Fortaleza, conforme Ficha de Avaliação Final do Alfabetizador 

(Anexo XIII - A). 

11. 1. 2. Candidato a Alfabetizador-Coordenador Voluntário: 

Análise e pontuação da documentação apresentada pelo candidato no Distrito de Educação, 

observado o Parecer Conclusivo de Avaliação Final do desempenho do alfabetizador-

coordenador no referido Ciclo do PBA em Fortaleza, conforme Ficha de Avaliação Final 

do alfabetizador-coordenador (Anexo XIV - B). 

11.1.3 Caberá à Comissão Técnica de Credenciamento e Seleção (CTCS) a homologação 

do resultado preliminar emitido pela Coordenação do PBA dos Distritos de Educação antes 

da divulgação oficial dos resultados. 

11.2 Candidatos não participante do PBA - Ciclo 2012, executado pela Prefeitura 

Municipal de Fortaleza (PMF) 

O processo de seleção e credenciamento de alfabetizadores, e alfabetizadores-

coordenadores voluntários que não participaram do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) – 

Ciclo 2012, executado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), consistirá em: 
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11.2.1 Candidato a Alfabetizador Voluntário: 

 

Análise e pontuação da documentação apresentada pelo candidato no Distrito de Educação, 

mediante os critérios expressos na Ficha de Avaliação para os candidatos a alfabetizador 

(Anexo XII – A); 

11.2.2 Candidato a Tradutor-Intérprete de Libras  

Análise e pontuação da documentação apresentada pelo candidato no Distrito, mediante os 

critérios expressos na Ficha de Avaliação para os candidatos a intérprete de libras (Anexo 

XII – B); 

11.2.3 Candidato a Alfabetizador-Coordenador Voluntário: 

Análise e pontuação da documentação apresentada pelo candidato no Distrito mediante os 

critérios expressos na Ficha de Avaliação para os candidatos a alfabetizador-coordenador 

(Anexo XII –C). 

12. DAS COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E 

DOS DISTRITOS DE EDUCAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

12.1. Competências da Secretaria Municipal da Educação (SME): 

I. Tornar pública a abertura de inscrições e o resultado da classificação, através do 

endereço eletrônico da SME www.educacao.fortaleza.ce.gov.br e do Diário Oficial do 

Município de Fortaleza. 

II. Definir, em conjunto com os Coordenadores do PBA dos Distritos de Educação, os 

horários/turnos e locais de funcionamento das turmas, levando em consideração a 

compatibilização entre as necessidades dos alfabetizandos e o projeto das escolas-polo da 

EJA de Fortaleza;  

III. A divulgação oficial do resultado final da classificação, observando os prazos previstos 

no cronograma do processo seletivo item 10.8 

12.2. Competências do Distrito de Educação  

I. Promover o processo de inscrição dos candidatos, considerando os pontos destacados:  

a) Reserva antecipada de pessoal, ambiente e material adequado ao cumprimento rigoroso 

das ações constantes neste Edital de Seleção e Credenciamento; 

http://www.educacao.fortaleza.ce.gov.br/
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b) Conferência criteriosa da documentação entregue pelos candidatos constantes neste 

Edital de Seleção e Credenciamento; 

c) Acondicionamento dos documentos em envelope e lacre dos envelopes na presença dos 

candidatos;  

d) Entrega do comprovante de inscrição; 

e) Encaminhamento dos envelopes para à CTCS juntamente com a lista dos candidatos 

inscritos; 

II. Atualizar diariamente a lista de candidatos inscritos de acordo com a ordem de chegada. 

III. Encaminhar à CTCS o envelope contendo os cadastros dos alfabetizandos que 

justificam a reserva provisória da sala de aula. 

IV. Prestar as informações e fornecer os documentos necessários ao andamento dos 

trabalhos da CTCS; 

 

V. Receber e conferir, após homologação dos resultados do processo de Seleção e 

Credenciamento de que trata o presente Edital, os cadastros impressos dos alfabetizandos, 

turmas e alfabetizadores, devidamente preenchidos, para posterior inserção de dados no 

Sistema Brasil Alfabetizado (SBA);  

 

VI. Velar para que os alfabetizadores, tradutores-intérpretes de Libras e alfabetizdores-

coordenadores de turma selecionados assinem os Termos de Compromisso (Anexos VI, 

IX, ‘X e IX). 

 

VII. Arquivar todo o material do processo de seleção regido pelo presente Edital por 5 

(cinco) anos, contados a partir da homologação dos resultados. 

13. DAS VAGAS  

13.1. As vagas para o presente processo de seleção estão assim distribuídas: 125 (cento e 

vinte cinco) vagas para alfabetizadores; 20 (vinte) vagas para alfabetizadores-

coordenadores de turmas e 5 (cinco) vagas para tradutores-intérpretes de Libras. No caso 

dos tradutores-intérpretes, a adesão ao Programa Brasil Alfabetizado dependerá da 

existência de alfabetizandos com surdez cadastrados no SBA. 
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13.2. Os alfabetizadores e alfabetizadores-coordenadores de turmas classificados que 

excederem ao quantitativo de vagas previsto no Anexo I deste Edital, constituirão um 

banco de reserva para possíveis substituições, quando necessário.      

13.3 Durante o funcionamento das turmas de alfabetização, quando houver necessidade de 

substituição, a vaga só poderá ser ocupada por um alfabetizador que tenha sido classificado 

no processo de seleção.  

13.4 Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de inscrever-se na seleção para 

vaga de alfabetizador e alfabetizador-coordenador voluntários, cujas atribuições sejam 

compatíveis com a sua deficiência. 

13.5. Caso o alfabetizador, tradutor-intérprete de libras ou alfabetizador-coordenador de 

turmas classificado desista de participar do PBA, deverá comunicar formalmente à SME e 

registrar o fato através de Termo de Desistência (Anexo XV) deixando, automaticamente, 

a vaga aberta para substituição.  

14. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

14.1. Das vagas previstas para as funções de alfabetizador, tradutor-intérprete de libras e 

alfabetizador-coordenador voluntários, ficam reservadas 5% (cinco por cento) para as 

pessoas com deficiência, amparadas pelo art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal de 

1988, observadas as regras estabelecidas pela Lei Federal n° 7.853, de 24 de outubro de 

1989, regulamentada pelo Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, cujo art. 

4° foi alterado pelo Decreto Federal n° 5.298, de 03 de dezembro de 2004, desde que sua 

deficiência seja compatível com as atribuições das funções descritas neste Edital. 

14.2. No ato da inscrição, o candidato deverá declarar a condição de deficiente e entregar, 

obrigatoriamente, laudo médico (original ou cópia autenticada), expedido no prazo 

máximo de 12 (doze) meses antes da data prevista do término das inscrições, atestando a 

espécie e o grau ou nível de deficiência, com a expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), com assinatura do 

médico e o carimbo com o número de registro no Conselho Federal de Medicina (CRM). 

15. DA CLASSIFICAÇÃO  

15.1. A classificação dos candidatos não participantes do PBA – Ciclo 2012, em Fortaleza, 

deverá seguir rigorosamente a pontuação estipulada neste Edital, sendo os critérios 

constantes no Anexo XIV-A aplicados ao candidato a alfabetizador. Os critérios 

constantes do Anexo XIV-B aplicados ao candidato ao tradutor-intérpretes de libras e 
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os critérios constantes do Anexo XIV-C aplicados ao candidato alfabetizador-

coordenador; 

15.1.2. A classificação dos candidatos participantes do PBA – Ciclo 2016, em Fortaleza, 

além de seguir rigorosamente os critérios estipulados nos subitens, 7.2,8. 2 e  9.2 deste 

Edital de Seleção e Credenciamento, levará em consideração os resultados constantes no 

Anexo XV - A, no caso de candidato a alfabetizador, e Anexo XV - B, no caso de 

alfabetizador-coordenador de turmas.  

15.2. Em caso de empate dos candidatos, considerar, para desempate, os aspectos abaixo 

destacados:  

15.2.1. Maior tempo comprovado de atuação como alfabetizador-coordenador de turmas de 

jovens, adultos e idosos no PBA;  

15.2.2. Maior tempo comprovado de atuação como alfabetizador em turmas de jovens, 

adultos e idosos no PBA;  

15.2.3. Maior tempo comprovado de atuação como professor na educação de jovens 

adultos e idosos;  

15.2.4. Maior tempo comprovado de docência;  

15.2.5. Maior idade.  

16. DA ADESÃO E DA VINCULAÇÃO  

16.1. Os candidatos a alfabetizadores que preencherem os requisitos estabelecidos no 

presente Edital serão classificados e relacionados para chamada seguindo a ordem de 

pontuação decrescente do Banco de Reserva do Distrito de Educação que abrange a escola-

polo para a qual solicitou sua inscrição (Anexo XII-A); 

16.2. Os candidatos a tradutores-intérpretes de Libras que preencherem os requisitos 

estabelecidos no presente Edital serão classificados e relacionados para chamada seguindo 

a ordem de pontuação decrescente do Banco de Reserva do Distrito de Educação que 

abrange a escola-polo onde solicitou sua inscrição (Anexo XII-B); 

16.3. Os candidatos a alfabetizador-coordenador que preencherem os requisitos 

estabelecidos no presente Edital serão classificados e relacionados para chamada seguindo 

a ordem de pontuação decrescente do Banco de Reserva do Distrito de Educação que 

abrange a escola-polo onde solicitou sua inscrição (Anexo XII-C); 
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16.4. Os alfabetizadores classificados terão sob sua orientação até duas turmas ativas no 

Sistema Brasil Alfabetizado (SBA), composta por no mínimo 14 (quatorze) e no máximo 

25 (vinte e cinco) alfabetizandos, conforme orientação no subitem 2.3. 

16.5. O alfabetizador-coordenador de turma selecionado, para fazer jus à bolsa auxílio de 

que trata o item 15 do presente Edital deverá permanecer vinculado e ativo no Sistema 

Brasil Alfabetizado (SBA), a um número de turmas ativas que varie entre o mínimo de 5 

(cinco) e o máximo de 9 (nove), conforme agrupamentos organizacionais do Distrito de 

Educação.     

16.5.1 O quantitativo de turmas por alfabetizador-coordenador, respeitados os limites 

impostos pelo subitem 2.3 do presente Edital, poderá variar devido às demandas de 

organização das turmas, sendo a prerrogativa desta reestruturação delegada ao Distrito de 

Educação em comum acordo com a SME. 

16.6. A carga horária destinada às funções de alfabetizador, tradutor-intérprete de Libras e 

alfabetizador-coordenador de turmas será de no mínimo 10 (dez) horas semanais, para o 

desenvolvimento das competências descritas, respectivamente, nos itens 2.21, 3.6 e 4.21 

deste Edital, e será prestada no período noturno, de acordo com o horário de 

funcionamento das turmas.  

17. DA NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS 

ALFABETIZADORES, TRADUTORES-INTÉRPRETES DE LIBRAS E 

ALFABETIZADORES-COORDENADORES DE TURMAS DO PBA  

17.1 As atividades desenvolvidas pelos alfabetizadores, tradutores-intérpretes de Libras e 

alfabetizadores-coordenadores, no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado, são 

consideradas de natureza voluntária. 

18. DO PAGAMENTO DA BOLSA-AUXÍLIO FINANCEIRO 

18.1. As bolsas concedidas no âmbito do PBA são destinadas a voluntários que assumem 

atribuições de alfabetizador, tradutor-intérprete de Libras e alfabetizador-coordenador de 

turmas, conforme os §§ 1°, 3°, 4° e 5°, do art. 11, da Lei n° 10.880/2004, e dos §3° e 5° do 

art. 5°, e § 1°, do art. 9°, do Decreto n° 6.093/2007, a título de atualização e custeio, bolsa-

auxílio, o que não se configura como remuneração.  

18.2.  As bolsas para custeio das despesas com as atividades de alfabetização não poderão 

ser percebidas cumulativamente e não incorporarão ao vencimento, salário, remuneração 
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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 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.  

 18.3. Os valores da bolsa-auxílio mensal serão pagos, integralmente, pelo FNDE/MEC, 

conforme normatiza a Resolução FNDE/CD/MEC nº 09, de 16/12/2016, que estabelece 

orientações, critérios e procedimentos relativos ao Programa Brasil Alfabetizado. 

18.4 São condicionantes para o recebimento das bolsas-auxílio de que trata o item 15 deste 

Edital de Seleção e Credenciamento, além dos estabelecidos nos itens 1, 2 e 3 deste 

mesmo Edital: 

I. Assinatura do Termo de Compromisso (Anexo VI), da Resolução FNDE/CD/MEC nº 

09, de 16/12/2016, no qual o bolsista autoriza o FNDE/MEC a bloquear valores creditados 

em sua conta-benefício ou a proceder ao desconto em pagamentos subsequentes em caso 

de depósitos indevidos, de determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério 

Público, de constatação de irregularidades na comprovação de sua frequência e de 

constatação de incorreções em suas informações cadastrais. 

II. Participação nas etapas inicial e continuada da formação para alfabetização de jovens, 

adultos e idosos na etapa inicial e participação dos encontros da etapa continuada. 

III. Cadastro no Sistema Brasil Alfabetizado (SBA) mediante inserção dos dados por 

intermédio do Técnico Responsável pelo PBA do respectivo Distrito de Educação a que 

pertence à Escola-Polo da EJA. 

IV. Ser vinculado a uma turma ativa no SBA e ter seus dados pessoais cadastrados no SBA 

de modo correto e completo realizado pelo gestor local do Ente Executor (EEx). 

V. O alfabetizador-coordenador de turmas vinculado pelo Ente Executor (EEx) a 5 (cinco) 

turmas ativas deve ter seus dados pessoais cadastrados de modo correto e completo no 

SBA;  

VI. O tradutor-intérprete de Libras vinculado a uma turma ativa que possua aluno com 

surdez deve ter seus dados pessoais cadastrados de modo correto e completo no SBA; 

VII. O pagamento da bolsa ter sido autorizado pelo gestor local do Ente Executor (EEx) e 

ter sido solicitado à SECADI/MEC por meio de lote previamente aberto no SGB;  

VIII. A homologação de seu pagamento tenha sido enviada pela SECADI/MEC ao FNDE, 

por meio do SGB, devidamente atestada por certificação digital.  
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IX. O pagamento da última parcela de bolsa para todos os voluntários vinculados a cada 

turma (alfabetizador, alfabetizador-coordenador e tradutor-intérprete de Libras, quando for 

o caso) somente será gerado pela SECADI/MEC depois que o alfabetizador-Coordenador 

de Turmas lançar no SBA a situação final dos alfabetizandos sob seu acompanhamento, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a data de finalização da turma indicada no 

sistema, de acordo com o art. 37 da Resolução FNDE/CD/MEC nº 09, de 16/12/2016. 

 

18.5. A título de bolsa, o FNDE/MEC pagará aos voluntários cadastrados e vinculados a 

turmas ativas no SBA os seguintes valores mensais, conforme Manual de Orientações do 

Programa Brasil Alfabetizado (ano 2016): 

I. Bolsa classe I: R$400,00 (quatrocentos reais) para os alfabetizadores e para tradutor-

intérprete de Libras que atuam em uma turma ativa;  

II. Bolsa classe III: R$600,00 (seiscentos reais) para os alfabetizadores e para tradutor-

intérprete de Libras que atuam em duas turmas ativas e com horários de aulas não 

coincidentes. 

III. Bolsa classe IV: R$600,00 (seiscentos reais) para o alfabetizador-coordenador que seja 

responsável por no mínimo cinco turmas ativas. 

18.6. Os bolsistas farão jus ao recebimento de tantas parcelas mensais quantos forem os 

meses de duração do curso de alfabetização, definidos no Plano Plurianual de 

Alfabetização (PPAlfa) apresentado pelo Ente Executor (EEx), desde que todas as 

condições estipuladas no Manual de Orientações do PBA , tenham sido cumpridas.  

18.7. 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, conforme 

art. 19, da referida Resolução FNDE/CD/MEC nº 09/2016, de 16/12/2016. 

18.7.1. 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 o pagamento for 

devidamente autorizado, por certificação digital, pela SECADI/MEC. 

18.7.2. As contas serão pagas diretamente ao beneficiário, por meio de cartão magnético 

emitido em favor do bolsista pelo Banco do Brasil S.A, por solicitação do FNDE. 
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18.7.3. Os saques e as consultas a saldos e extratos deverão ocorrer exclusivamente por 

meio de cartão magnético, nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil S/A ou de 

seus correspondentes bancários, mediante a utilização de senha pessoal e intransferível.  

18.7.4. Excepcionalmente, quando os múltiplos de valores estabelecidos para retiradas nos 

terminais de autoatendimento forem incompatíveis com o valor do saque a ser efetuado 

pelo bolsista, o Banco acatará saques e consultas nos caixas convencionais mantidos nas 

agências bancárias de seu relacionamento.  

18.7.5. O bolsista que efetuar movimentação de sua conta-benefício em desacordo com o 

estabelecido nesta resolução ou, ainda, solicitar a emissão de segunda via do cartão 

magnético ficará sujeito ao pagamento das correspondentes tarifas bancárias. 

18.7.6. Os créditos não sacados pelo bolsista no prazo de doze meses da data do respectivo 

depósito serão revertidos pelo banco em favor do FNDE/MEC, que não se obrigará a novo 

pagamento sem que haja solicitação formal do beneficiário, acompanhada da competente 

justificativa e da devida autorização do gestor local e do gestor nacional do Programa. 

18.8. Ao FNDE, observadas as condições estabelecidas no art. 20, da Resolução 

FNDE/CD/MEC nº 09, de 16/12/2016, é facultado bloquear valores creditados na conta-

benefício do bolsista, mediante solicitação direta ao Banco do Brasil, ou proceder aos 

descontos nos pagamentos futuros.  

18.9. Não havendo pagamento subsequente, o bolsista ficará obrigado a restituir os 

recursos ao FNDE no prazo de quinze dias a contar da data do recebimento da notificação, 

na forma prevista no parágrafo único, do art. 20, da Resolução FNDE/CD/MEC nº 09, de 

16/12/2016. 

18.10. O pagamento da bolsa será suspenso caso sejam verificadas irregularidades no 

exercício das atribuições do bolsista, de acordo com o especificado no Manual de 

Orientações do PBA.  

18.11. Caso ocorra pagamento indevido a bolsista vinculado a uma turma cancelada ou em 

desacordo com o previsto no Manual de Orientações do PBA, é responsabilidade do EEx 

assegurar que o bolsista faça a devolução da (s) parcela (s) recebida (s) indevidamente, sob 

pena de seu desligamento do Programa. 
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19. DO RESULTADO DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO  

19.1. O resultado da classificação será divulgado no endereço eletrônico da SME 

www.educacao.fortaleza.ce.gov.br, conforme cronograma indicado nos subitens 10.2, 

10.3, 10.4, 10.5 e 10.6 deste Edital.  

19.2. Após o resultado, o candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo junto à 

Coordenação de Educação de Jovens e Adultos na SME, respeitando os prazos 

estabelecidos no cronograma deste Edital (item 10). 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

20.1. O ato de inscrição implica conhecimento e aceitação tácitos, pelo candidato, do 

contido neste Edital.  

20.2. A veracidade das informações contidas na ficha de inscrição é de inteira 

responsabilidade do candidato.  

20.3. O candidato que não comparecer no dia, local e hora designados para apresentação, 

conforme convocação divulgada no endereço eletrônico da SME 

www.educacao.fortaleza.ce.gov.br, terá sua inscrição automaticamente cancelada pela 

Comissão Técnica de Credenciamento, desse cancelamento, não cabe recurso.  

20.4. O candidato selecionado por este Edital de Seleção e Credenciamento goza da 

expectativa de vinculação ao Programa Brasil Alfabetizado, pois a confirmação da referida 

vinculação está condicionada impreterivelmente ao estabelecido no item 13, em particular, 

e aos demais itens deste Edital.  

20.5. Quanto à duração, à carga horária, e às outras características do Programa Brasil 

Alfabetizado (PBA), fica estabelecido que:  

20.6. Não serão fornecidos atestados ou certificações relativas à classificação ou pontuação 

de candidatos, valendo para tal fim os resultados publicados.  

20.7. Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões 

relativos à avaliação de candidatos selecionados.  

20.8. Aos credenciados será assegurada apenas a expectativa de direito à admissão, ficando 

a concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do 

exclusivo interesse e conveniência da SME. 
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20.9. O processo de credenciamento de voluntários alfabetizadores, tradutores-intérpretes 

de Libras e alfabetizadores-coordenadores de turmas do PBA de que trata o presente Edital 

terá validade de 8 (oito) meses não havendo prorrogação. 

20.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação/Coordenadoria do 

Ensino Fundamental/Célula de Educação de Jovens e Adultos e Diversidade da Secretaria 

Municipal da Educação de Fortaleza. 

 

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em      de fevereiro de 

2017.      

 

 

 

 

Antonia Dalila Saldanha de Freitas 

Secretária Municipal da Educação 
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ANEXO I 

LISTA DE SALAS DISPONÍVEIS POR ESCOLA-POLO E DISTRITOS DE EDUCAÇÃO 

CICLO 2016, EXERCÍCIO 2017. 

DISTRITO 
EDUCAÇÃO 

UNIDADE ESCOLAR 
SALAS 

DISPONÍVEIS 

01 

ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO MOREIRA E 
SILVA  

01 

ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CORREIA LIMA  01 

ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REDENTOR 01 

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DOMINGOS 
DA SILVA  

01 

ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO BARROSO  01 

ESCOLA MUNICIPAL HERONDINA LIMA 
CAVALCANTE  

01 

ESCOLA MUNICIPAL HILBERTO SILVA  01 

ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR  01 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA ROSELI LIMA 
MESQUITA 

01 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE 
REBOUÇAS MACAMBIRA  

01 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARTINZ DE 
AGUIAR  

01 

LAR TORRES DE MELO 01 

02 

ESCOLA MUNICIPAL DOM ALOÍSIO 
LORSCHEIDER 

03 

ESCOLA MUNICIPAL FREI TITO DE ALENCAR 
LIMA 

01 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ SIMAS 05 

ESCOLA MUNICIPAL ISMAEL PORDEUS  02 

ESCOLA MUNICIPAL ODILON GONZAGA 
BRAVEZA 

03 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR BELARMINA 
CAMPOS 

02 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO 
HIPOLYTO DE AZEVEDO E SA  

02 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUÍS COSTA 02 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDITH 
BRAGA  

01 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO 
MAURICIO DE MATTOS DOURADO  

02 

CITS MUCURIPE 02 

CITS LAGAMAR 02 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA 
ODNILRA CRUZ MOREIRA  

01 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA 
GONDIM 

04 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MONTEIRO 
DE MORAES 

03 

03 

ESCOLA MUNICIPAL ADROALDO TEIXEIRA 
CASTELO  

02 

ESCOLA MUNICIPAL DOLORES ALCANTARA  05 

ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NOGUEIRA  02 

ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALCIDES PINTO  05 

ESCOLA MUNICIPAL MONSNEHOR LINHARES 02 

ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY 01 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DENIZARD 
MACEDO DE ALCANTARA  

01 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GERARDO 
MILTON DE SA 

04 

ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA 03 

ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ  03 

04 

ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO MONTENEGRO 

 

02 

 

ESCOLA MUNICIPAL VICENTE FIALHO 02 
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ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO JORGE 01 

ESCOLA MUNICIPAL JACINTO BOTELHO 01 

ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO SOARES 01 

ESCOLA MUNICIPAL PROJETO NASCENTE 01 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HILDO 0 

ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ 03 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA 

QUEVEDO 02 

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA 01 

ESCOLA MUNICIPAL WALDEMAR BARROSO 02 

LAR AMPARO DO IDOSO  01 

05 

ESCOLA MUNICIPAL CATARINA LIMA 
 

03 

ESCOLA MUNICIPAL CREUSA DO CARMO 
ROCHA 
 

02 

ESCOLA MUNICIPAL FLORIVAL ALVES SERAINE 
 

01 

ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUETA GALENO  
 

03 

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT DE SOUSA 
 
 

02 

ESCOLA MUNICIPAL JOAO MENDES DE 
ANDRADE  
 

01 

ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES  
 
 

02 

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MILITÃO 
ALBUQUERQUE 
 

02 

ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTONIO 
MONTEIRO DA CRUZ  
 

01 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMERICO 
BARREIRA  
 

03 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDILSON 
BRASIL SOAREZ  
 

01 
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ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO EDMILSON 
PINHEIRO  
 

02 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LIREDA 
FACO  
 

01 

CITS PARQUE SÃO JOSÉ 02 

CITS JOSÉ WALTER 01 

CITS CONJUNTO CEARÁ 01 

06 

ESCOLA MUNICIPAL ANGELICA GURGEL 
  

02 

ESCOLA MUNICIPAL BARBARA DE ALENCAR  
 

02 

ESCOLA MUNICIPAL DEMOCRITO ROCHA 
  

02 

 ESCOLA MUNICIPAL JOAO SARAIVA LEAO  
 

04 

ESCOLA MUNICIPAL MANUEL LIMA SOARES  
 

03 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA HELENILCE  
 
CAVALCANTE LEITE MARTINS  

02 

ESCOLA MUNICIPAL MARIETA CALS  
 

02 

ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA DA ROCHA  
 

02 

ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO DE FARIAS 
 
  

01 

ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE MOURA 
MATOS   
 

03 

ESCOLA MUNICIPAL SINO PINHEIRO  
 

01 

ESCOLA MUNICIPAL TAIS MARIA  
BEZERRA NOGUEIRA 
 

02 

ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE BARROS 
DE ALENCAR  
 

03 

CITS JANGURUSSU 01 

CITS SÃO BERNARDO 
 

01 

VIVA GENTE 01 
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INSTRUMENTAL DE CADASTRAMENTO DE ALFABETIZANDOS (ANEXO II) 

                          CADASTRO DO ALFABETIZANDO 
                        Programa Brasil Alfabetizado-SECADI/ MEC 

IDENTIFICAÇÃO 

CPF:  *campo obrigatório 

RG:   Órg 

Exp/UF: 
 Data 

Emissão 

     /     / 

*Este campo deve ser preenchido com o nome completo do alfabetizando sem abreviaturas. 

Nome completo:  

           Data de 

Nascimento: 

       /         / 

Sexo: (   ) Feminino            (    ) Masculino 

* 

Nome da mãe completo:  

Nome do pai completo:  

Nacionalidade:  

UF Naturalidade:  Município Naturalidade: 

Situação ocupacional: (    ) Aposentado     (    ) Desempregado      (     ) Trabalhador Rural 

(    )Trabalhador Urbano (     ) Outra. Qual?_______________________ 

Raça/cor: (    ) Branca  (     ) Negra (     ) Amarela  (     ) Parda (     ) Indígena 

ENDEREÇO 

CEP:  

Bairro:  

Logradouro:   

* Este campo deve ser utilizado, obrigatoriamente, para melhor localização da turma. 

Complemento:  

Número:   

Cidade:  UF:  

E-mail:  

DDD:  Telefone:  DDD: Celular:  

NECESSIDADE ESPECIAL (     ) Sim    (     ) Não 

 

 

Necessidade: 

(     ) Deficiência Auditiva - surdez profunda 

(     ) Deficiência Física 

(     ) Deficiência Mental 

(     ) Deficiência Múltipla 

(     ) Deficiência Visual - cegueira 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Zona: (      ) Rural      (      ) Urbana 

Frequentou escola? (      ) Sim        (       ) Não 

Utiliza óculos? (      ) Sim         (      ) Não 

Tem dificuldade de 

enxergar? 

(      ) Sim         (      ) Não 

É membro de família  

beneficiária do  

Programa Bolsa Família? 

 

(      ) Sim         Nº NIS:____ 

(      ) Não 
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  CONTINUAÇÃO (ANEXO II) 

INSTRUMENTAL DE CADASTRAMENTO DE ALFABETIZANDOS                         

CADASTRO DO ALFABETIZANDO 
Programa Brasil Alfabetizado-SECADI/ MEC 

SEGMENTO SOCIAL 
(o preenchimento deste campo é fundamental para que o MEC possa conhecer o público atendido 

pelo PBA e planejar ações junto aos outros órgãos de governo). 

(   ) Acampados 

(   ) Agricultores assalariados  

(   ) Agricultores familiares  

(   ) Assentados da reforma agrária 

(   ) Atingidos por empreendimentos de infraestrutura 

(   ) Beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário 

(   )  Caiçaras 

(   ) Catadores de materiais recicláveis 

(   ) Ciganos 

(   ) Extrativistas 

(   ) Indígenas 

(   ) Jovens em cumprimento de medidas socioeducativas 

(   ) Membro de família beneficiária do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI 

(   ) Não pertence aos segmentos citados 

(   ) Pertencentes a comunidades de terreiro 

(   ) Pescadores artesanais  

(   ) Pessoas atingidas pela hanseníase 

(   ) Pessoas em situação de rua  

(   ) Pessoas resgatadas do trabalho análogo ao de escravo 

(   ) Pessoas transgênero (travestis e transexuais) 

(   ) População carcerária 

(   ) Profissionais do sexo 

(   ) Quilombolas 

(   ) Ribeirinhos 

(   ) Trabalhadores da Indústria 

(   ) Trabalhadores da pesca 

(   ) Trabalhadores rurais temporários 

Ministério da Educação – MEC 
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ANEXO III - A: BANCO DE RESERVA DE CANDIDATOS A ALFABETIZADOR 
SELECIONADOS E CREDENCIADOS 

DE: _____      ESCOLA POLO:______________________________________ 

ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



   
 

38 
 

ANEXO III – A: BANCO DE RESERVA DE CANDIDATOS  
ALFABETIZADOR-COORDENADOR SELECIONADOS E CREDENCIADOS 

 

DE: _____      ESCOLA POLO:___________________________________________ 

ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS  
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ANEXO IV 

INSTRUMENTAL 3 – PLANEJAMENTO DIÁRIO DO ALFABETIZADOR 
 
 

      HORÁRIOS METODOLOGIA RECURSOS DIDÁTICOS 
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ANEXO V - INSTRUMENTAL 1 - ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA E DAS INTERVENÇÕES DO ALFABETIZADOR-COORDENADOR 
ESCOLA-POLO:________________________________________________         DATA: ____/____/_____ 
ALFABETIZADOR: _____________________________________________          VISTO DO ALFAB.-COORDENADOR: _______________ 

                                                                                                                                     MÊS DE REFERÊNCIA:_________________________________ 

   DATA 
PLANEJAMENTO/METODOLOGIA 

RECURSOS DIDÁTICOS 

INTERVENÇÕES/PROPOSIÇÕES 
VISTO DO 

ALFABETIZADO

R 

___/___/____ 

 

 

 

  

___/___/____ 

 

 

 

  

___/___/____ 

 

 

 

  

___/___/____ 
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ANEXO VI 

   Termo de Compromisso de Participação do Alfabetizador, Tradutor-Intérprete 
de Libras ou Alfabetizador-Coordenador no Curso de Formação Inicial e no 

      Curso de Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, R.G. 

n.º _________________, selecionado para exercer a função de 

___________________________________, concordo que a seleção e a classificação 

para______________________________, objeto do presente Edital exige, como 

obrigação, a participação no Curso de Formação Inicial e no Curso de Formação 

Continuada ofertado no horário noturno, pela SME, totalizando a carga horária de 

104 (cento e quatro) horas, sendo 40 (quarenta) horas correspondentes ao curso de 

formação inicial e 64 (sessenta e quatro) horas correspondentes ao curso de formação 

continuada, os quais transcorrerão durante o ano 2017, sujeitos à prorrogação, de 

acordo com as necessidades educacionais identificadas pela SME. Outrossim, 

concordo que a infrequência injustificada legalmente acarretará a desvinculação, a 

qualquer momento, das atividades voluntárias, impedindo, inclusive, a inscrição em 

futuros processos de seleção para Alfabetizador, Tradutor-Intérprete de Libras e/ou 

Alfabetizador Coordenador de Turma do Programa Brasil Alfabetizado (PBA).  

 

__________________________, ____ de _________________ de 2017.  

(Local e data)  

____________________________________________  

Assinatura do candidato 
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ANEXO VII - INSTRUMENTAL 1 - ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA E DAS INTERVENÇÕES DO ALFABETIZADOR-COORDENADOR 

DATA HORÁRIO INTERVENÇÃO ALFABETIZADOR VISTO DA GESTÃO/ SECRETARIA 

E/OU RESPONSÁVEL 
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ANEXO VIII 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

   Alfabetizador Voluntário - Identificação 

   Alfabetizador-Coordenador Voluntário - Identificação  

   Tradutor-Intérprete de Libras Voluntário - Identificação 

VAGA DE DEFICIENTE (    )SIM   (    )NÃO 

Nome do candidato:                                                                                        
CPF: 
RG: 
UF:  
Endereço:  
 

 
Bairro:                                          Cidade:                                                    Estado:  

CEP: Telefone:  
Fax: e-mail:  
2 – Situação Funcional  
Vínculo:  
Estabelecimento de atuação:  
Município:  
Tempo de serviço:  
3 – Formação  
Formação de ensino médio:  
Graduação:  
Nome do Curso:  
Local:  
Ano de conclusão:  
Pós-Graduação:  
Nome do Curso:  
Local:  
Ano de conclusão:  
Outros cursos de Pós-Graduação:  
Mestrado  
Nome do Curso:  
Local:  
Ano de conclusão:  
Doutorado  
Nome do Curso:  
Local:  
Ano de conclusão:  
Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estou ciente dos critérios 

estabelecidos no Edital n.º    /2017- SME e apresento a documentação exigida.  
Local e data:  
Assinatura:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Recebi de _____________________________________________________ a presente 

inscrição para seleção para _______________ Voluntário, referente ao Edital n.º    /2017 - 
SME, do Programa Brasil Alfabetizado.  
Assinatura do Técnico responsável pela inscrição:  
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ANEXO IX 

TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO DO ALFABETIZADOR,OU 
TRADUTOR-INTÉRPRETE DE LIBRAS  

NAS REUNIÕES PEDAGÓGICAS PERIÓDICAS  

 

 

Eu, ____________________________________________________________, R.G. 

n.º _________________, selecionado para exercer a função de 

___________________________________Voluntário, concordo que a seleção e a 

classificação para___________________________________, objeto do presente 

Edital exige, como obrigação, a participação em Reuniões Pedagógicas Periódicas 

de Alfabetização, a serem realizadas semanalmente (duas horas semanais) ou 

quinzenalmente (quatro horas quinzenais), no período letivo de alfabetização, com o 

Coordenador de Turmas de Alfabetização. O não cumprimento deste compromisso 

importa na exclusão, a qualquer momento, da função à qual estou me vinculando.  

 

 

 

 

 

__________________________, ____ de _________________ de 2017.  

(Local e data) 

____________________________________________  

Assinatura do candidato 
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ANEXO X 

TERMO DE DISPONIBILIDADE 

 
 

Eu,_______________________________________________________________R.G. 

n.º _________________, selecionado como____________________________, 

inscrito no Programa Brasil Alfabetizado (PBA), por meio do presente Edital de 

Seleção e Credenciamento, para desenvolver as atividades de coordenação de turmas 

nesta Edição do Programa, comprometo-me a cumprir a carga horária de 10 horas 

semanais estabelecidas no referido Edital, nas turmas sob minha coordenação. O não 

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

à qual estou me vinculando. 

 
 
 
  
__________________________, ____ de _________________ de 2017.  
(Local e data)  
 
 
 
____________________________________________  
Assinatura do candidato 
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ANEXO XI 
INSTRUMENTAL DE AVALIAÇÃO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CARTA DE INTENÇÕES 

Fortaleza, ____ de ______________ de ________. 

           

 Eu me chamo _____________________________________________, nasci em 
_____________________ no Estado do (a)___________________e estou me 
candidatando a função de____________________________________ do Programa Brasil 
Alfabetizado (PBA) no município de Fortaleza.  
Os motivos que me levaram a concorrer à seleção de _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES 

Prezado (a) Candidato (a), solicitamos que redija um texto no gênero Carta de 

Intenções. Neste sentido, iniciamos a redação abaixo que deve ser completada de 

forma a deixar claro: 

1. Os motivos que o (a) levaram a concorrer à seleção de alfabetizador, tradutor-

intérprete de libras ou alfabetizador-coordenador; 

2. A importância de formação estudantil/acadêmica e profissional na sua decisão em 

desenvolver atividades de alfabetização com jovens, adultos e idosos.  

NOTAS:  

1. Na elaboração da versão final do texto utilize somente caneta azul ou preta; 
2. Não é permitido cópia. Assim, o texto deve ser elaborado na Escola-Polo no 

momento da entrega da documentação ou no horário especificado pela 
gestão escolar no caso de grande incidência de candidatos; 

3. O tempo máximo para conclusão da avaliação será de noventa (90) minutos; 

4. Ao finalizar a avaliação, o candidato a entregará ao responsável, juntamente 
com o rascunho. 
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 ESPAÇO RESERVADO EXCLUSIVAMENTE À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

CONTINUAÇÃO DO ANEXO XI 
INSTRUMENTAL DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do Candidato 

____________________________________________ 

Assinatura do Técnico responsável pelo PBA 
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ANEXO XII - A 

FICHA DE AVALIAÇÃO PARA OS CANDIDATOS A ALFABETIZADORES  
 

CRITÉRIOS 
 

ITENS AVALIADOS 
CRITÉRIO DA 
PONTUAÇÃO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
ATRIBUIDA 

JUSTIFICATIVA 
ESCRITA  

Aspectos Textuais: a) atendimento à instrução da prova; b) 
adequação da linguagem à situação; c) coesão e coerência: 
continuidade; articulação – encadeamento lógico das ideias;  
ausência de contradição – coerência interna e externa; d) 

paragrafação. 

20 pontos 

40 pontos  
Aspectos Formais: a) flexão nominal e verbal; b) concordância 
nominal e verbal; c) regência nominal e verbal; d) colocação 
pronominal; e) construção do período; f) crase; g) acentuação; h) 
ortografia; i) pontuação; j) translineação; k) inicial maiúscula; - l) 

omissão/repetição de palavras. 

20 pontos 

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

Tempo de atuação na função de Alfabetizador no Programa Brasil 
Alfabetizado (PBA). 

10 pontos/Ciclo 30 Pontos 
 

Tempo de docência em instituições públicas ou privadas. 05 pontos/Ano 10 Pontos  

 
 
 
 
 
 

FORMAÇAO 
INICIAL E 

CONTINUADA 
 

Curso de Doutorado na área da Educação reconhecido pelo MEC. 1 Pontos/Curso 1 Ponto  

Curso de Mestrado na área da educação reconhecido pelo MEC. 1 Ponto/Curso       1 Ponto  

Curso de Especialização na área da educação, reconhecido pelo 
MEC, com carga horária mínima de 360 horas. 

3 Pontos/Curso 3 Pontos 
 

Graduando a partir do 5º Semestre em curso de licenciatura em 
pedagogia ou em curso na área de educação. 

4 Pontos/Curso 4 Pontos 
 

Curso de Pedagogia. 5 Pontos/Curso 5 Pontos  

Curso de Licenciatura na área da educação diverso do curso de 
pedagogia. 

4 Pontos/Curso  4 Pontos 
 

Curso de Magistério de Nível Médio. 2 Pontos/Curso       2 Pontos 
 

TOTAL DE PONTOS 100  

 
LEGENDA: (*) Não serão considerados para efeito de pontuação os tempos de atuação profissional concomitante 



   
 

49 
 

 
 
 
 
 

ANEXO XII-B  
FICHA DE AVALIAÇÃO PARA OS CANDIDATOS A TRADUTOR-INTÉRPRETE DE LIBRAS 

 
 

CRITÉRIOS 
 

ITENS AVALIADOS 
CRITÉRIO DA 
PONTUAÇÃO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
ATRIBUIDA 

JUSTIFICATIVA 
ESCRITA  

Aspectos Textuais: a) atendimento à instrução da prova; b) 
adequação da linguagem à situação; c) coesão e coerência: 
continuidade; articulação – encadeamento lógico das ideias; 
ausência de contradição – coerência interna e externa. d) 
paragrafação. 

20 pontos 

40 pontos  
Aspectos Formais: a) flexão nominal e verbal; b) concordância 
nominal e verbal; c) regência nominal e verbal; d) colocação 
pronominal; e) construção do período; f) crase; g) acentuação; h) 
ortografia; i) pontuação; j) translineação; k) inicial maiúscula; l) 

omissão/repetição de palavras. 

20 pontos 

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

Tempo de atuação na função de Tradutor-intérprete de LIBRAS 
20 pontos/Cada 
ano 

30 Pontos 
 

 
 
 
 
 
 

FORMAÇAO 
INICIAL E 

CONTINUADA 
 

Curso de Doutorado na área da Educação ou Letras reconhecido 
pelo MEC. 

5  Pontos/Curso 5  Pontos 
 

Curso de Mestrado na área da educação reconhecido pelo MEC. 5 Ponto/Curso 5 Pontos  

Curso de Especialização na área da educação, reconhecido pelo 
MEC, com carga horária mínima de 360 horas. 

4 Pontos/Curso 4 Pontos 
 

Graduando a partir do 5º Semestre em curso de licenciatura em 
pedagogia, letras ou em curso na área de educação. 

4 Pontos/Curso 4 Pontos 
 

Curso de Pedagogia ou Letras. 5  Pontos/Curso 5 Pontos  

Curso de Graduação em Letras/LIBRAS 5  Pontos/Curso 5 Pontos  

Curso de Magistério de Nível Médio. 2 Pontos/Curso   2 Pontos 
 

TOTAL DE PONTOS 100  
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ANEXO XII - C 
FICHA DE AVALIAÇÃO PARA OS CANDIDATOS A ALFABETIZADOR-COORDENADOR 

 
CRITÉRIOS 

 
ITENS AVALIADOS 

CRITÉRIO DA 
PONTUAÇÃO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

JUSTIFICATIVA 
ESCRITA  

Aspectos Textuais: a) atendimento à instrução da prova; b) adequação 
da linguagem à situação; c) coesão e coerência: continuidade; 
articulação – encadeamento lógico das ideias; ausência de 
contradição – coerência interna e externa. d) paragrafação. 

20 pontos 

30 Pontos  Aspectos Formais: a) flexão nominal e verbal; b) concordância nominal 
e verbal; c) regência nominal e verbal; d) colocação pronominal; e) 
construção do período; f) crase; g) acentuação; h) ortografia; i) 
pontuação; j) translineação; k) inicial maiúscula; l) omissão/repetição de 

palavras. 

10 pontos 

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

(*) 

Tempo de atuação na função de Alfabetizador-Coordenador do 
Programa Brasil Alfabetizado (PBA). 

10 pontos/Ciclo 20 Pontos 
 

Tempo de serviço na docência em instituições públicas ou privadas. 05 pontos/Ano 15 Pontos  

Tempo de serviço na área de Coordenação Pedagógica ou Supervisão 
Educacional/Escolar em instituições públicas ou privadas. 

05 pontos/Ano 15 Pontos 
 

 
 
 
 

FORMAÇAO 
INICIAL E 

CONTINUADA 
 

Curso de Doutorado na área da Educação reconhecido pelo MEC. 5 Pontos/Curso 5 Pontos  

Curso de Mestrado na área da educação reconhecido pelo MEC. 5 Pontos/Curso 5 Pontos  

Curso de Especialização na área da educação, reconhecido pelo MEC, 
com carga horária mínima de 360 horas. 

5 Pontos/Curso 5 Pontos 
 

Graduando a partir do 5º Semestre em curso de licenciatura na área de 
educação diverso da pedagogia. 

2 Pontos/Curso 2 Pontos 
 

Graduado em Curso de Licenciatura na área da educação diverso da 
Pedagogia. 

3 Pontos/Curso 3 Pontos 
 

TOTAL DE PONTOS 100 
 

 
LEGENDA: (*) Não serão considerados para efeito de pontuação os tempos de atuação profissional concomitantes. 
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ANEXO XIII–A 

 INSTRUMENTAL 4 – AVALIAÇÃO FINAL DO ALFABETIZADOR 

ITEM ASPECTOS OBSERVADOS CONCEITO 

01 Empenho em localizar, identificar, mobilizar e cadastrar os jovens, adultos e idosos não alfabetizados, para ingresso e constituição 
e manutenção da turma de alfabetização sob sua responsabilidade. 

 

02 Cumprimento dos dias e horários de aula garantindo a carga horária mínima de 10 (dez) horas semanais.  

03 Empenho na aplicação dos testes cognitivos de leitura/escrita e matemática aos alfabetizandos para aferir desempenho cognitivo 
dos jovens, adultos e idosos nos momentos indicados pelo PBA. 

 

04 Acompanhamento e registro mensal do desempenho de cada alfabetizando por meio de atividades avaliativas, devidamente 
datadas, arquivadas em portfólios e preservadas, por exigência do MEC. 

 

06 Pontualidade na entrega, ao coordenador de turmas, da lista de frequência mensal dos alfabetizandos, na primeira semana 
subsequente ao término do mês considerado, devendo ser devidamente datada e assinada pelo referido alfabetizador. O referido 
instrumental de frequência deverá conter além do registro das frequências, as assinaturas dos alfabetizando no verso e justif icativas 
de possíveis ausências, desistências e/ou evasões. 

 

07 Realização ligações e visitas às residências dos alunos faltosos, para conhecer os motivos das ausências e incentivá-los a retornar.  

08 Mobilização de esforços, em parceria com o coordenador de turmas, para garantir junto às Secretarias da Saúde, atendimento 
oftalmológico aos alfabetizandos com dificuldades visuais. 

 

09 Mobilização de esforços, com o coordenador de turmas, para garantir a obtenção de Registro Geral (RG), do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) e de outros documentos a todos os alfabetizandos que ainda não possuírem. 

 

10 Informação constante aos egressos e/ou alfabetizados do Programa Brasil Alfabetizado sobre o funcionamento de turmas da 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) disponíveis na unidade escolar em que o Programa está sendo realizado. 

 

11 Mobilização e encaminhamento para as turmas da EJA, os alfabetizandos que, durante o processo e independente do tempo 
transcorrido de alfabetização, estiverem aptos a prosseguir os estudos, em articulação com o coordenador de turmas e Equipe de 
EJA da SME/Distritos de Educação. 

 

12 
Demonstração de responsabilidade pela distribuição, junto aos alfabetizandos, e manutenção do material didático e pedagógico 
encaminhado pelo Distrito de Educação/SME, para utilização em sua turma de alfabetização, podendo responder judicialmente pelo 
extravio desses. 
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13 
Atuação junto aos alfabetizandos, com ética e de forma idônea, sem usar de má-fé para ludibriá-los sob qualquer circunstância, 
podendo responder judicialmente pelos abusos cometidos. 

 

14 Participação nas reuniões de planejamento semanal promovidas pelo coordenador de turmas/Distritos de Educação/SME.  

 
LEGENDA: (S) - Satisfatório                       (P S) – Parcialmente Satisfatório                       (C) – Crítico                            (N A) – Não Se Aplica 
PARECER FINAL (Recondução ou Descontinuidade): 
I. Assinatura do Coordenador do PBA:  
_______________________________________________________________________________________. 
II. Assinatura de Membro da Equipe de Acompanhamento da EJA: _______________________________________________________________ 

NOTA: Os quesitos propostos neste instrumental de avaliação são de conhecimento público, constantes no Manual Operativo do PBA, Resolução Nº 44/2012 – 

CD/FNDE/MEC e Resolução Nº 08 de 24 setembro de 2015 ou Resolução sucedânea e Critérios próprios da EEx. 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO XIII-A 

INSTRUMENTAL 4 – AVALIAÇÃO FINAL DO ALFABETIZADOR 

 

LEGENDA: (S) - Satisfatório                       (P S) – Parcialmente Satisfatório                       (C) – Crítico                            (N A) – Não Se Aplica 

PARECER FINAL (Recondução ou Descontinuidade): 

I. Assinatura do Coordenador do PBA:  

_______________________________________________________________________________________ 

II. Assinatura de Membro da Equipe de Acompanhamento da EJA:  _______________________________________________________________ 

NOTA: Os quesitos propostos neste instrumental de avaliação são de conhecimento público, constantes no Manual Operativo do PBA, Resolução Nº 

44/2012 – CD/FNDE/MEC e Resolução Nº 08 de 24 setembro de 2015 ou Resolução sucedânea e Critérios próprios da EEx. 

 

 

15 Participação dos Encontros de Formação Inicial/Continuada, ofertados pela SME aos Alfabetizadores, Tradutores-intérpretes de 
LIBRAS e Alfabetizadores-Coordenadores. 

 

16 
Prontidão na Prestação das informações, nos últimos dez dias do processo de alfabetização, da situação final de todos os 
alfabetizandos para atualização e registro no SBA e encaminhar, através do coordenador de turmas, os portfólios contendo, entre 
outros, os testes de entrada e saída para o arquivo nos Distritos de Educação/SME. 

 

17 Prontidão e Exatidão no Preenchimento do Instrumental de Acompanhamento 3 – Planejamento Diário do Alfabetizador                                                                          

18 
Prontidão e Exatidão no Preenchimento dos Instrumentais de Acompanhamento: 2- acompanhamento da frequência do 
alfabetizador-coordenador e 3 - Acompanhamento/intervenção do alfabetizador-coordenador ao alfabetizador.           

 

19 
Utilização das Metodologias, Recursos e Atividades apropriadas às especificidades da alfabetização da EJA sugeridas nos 
momentos de Formação Inicial e Continuada. 

 

20 
Cortesia e urbanidade nas relações interpessoais com os membros da Equipe de Acompanhamento da EJA do Distrito de 
Educação. 

 

21 Facilidade em aceitar e praticar as sugestões dadas pela Coordenação do PBA e Equipe de Acompanhamento da EJA.  
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ANEXO XIV-B  
 INSTRUMENTAL 5 - AVALIAÇÃO FINAL DO ALFABETIZADOR-COORDENADOR 

 

Nº ASPECTOS OBSERVADOS CONCEITO 

01 
Empenho em localizar, identificar, mobilizar e cadastrar os jovens, adultos e idosos não alfabetizados, para ingresso e constituição e 
manutenção da turma de alfabetização sob sua responsabilidade, conjuntamente aos alfabetizadores sob sua coordenação. 

 

02 Acompanhamento dos alfabetizadores nos dias e horários de aula garantindo a carga horária mínima de 10 (dez) horas semanais.  

03 
Empenho na aplicação e remessa ao respectivo Distrito de Educação dos testes cognitivos de leitura/escrita e matemática aos 
alfabetizandos para aferir desempenho cognitivo dos jovens, adultos e idosos nos momentos indicados pelo PBA. 

 

04 
Orientação dos 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 Educação de Jovens e 
Adultos) e para planejar ações de alfabetização mais adequadas aos jovens, adultos e idosos da turma. 

 

05 

Acompanhamento, registro diário do desempenho de cada alfabetizador e remessa ao respectivo Distrito de Educação dos 
instrumentais dos instrumentais de acompanhamento: 1. Instrumental de Acompanhamento da Frequência do Alfabetizador-
Coordenador; 2. Instrumental de Acompanhamento/ Intervenção do Alfabetizador-Coordenador Ao Alfabetizador, devidamente datados 
e assinados.  

 

   
06 

Pontualidade na entrega aos coordenadores do PBA dos respectivos Distritos de Educação, das listas de frequência mensal dos 
alfabetizandos das turmas sob sua responsabilidade, na primeira semana subsequente ao término do mês considerado, devendo ser 
devidamente datado e assinado pelo referido alfabetizador e ratificada pelo alfabetizador-coordenador. O referido instrumental de 
frequência deverá conter além do registro das frequências, as assinaturas dos alfabetizandos no verso e justificativas de possíveis 
ausências, desistências e/ou evasões. 

 

07 Realização de visitas às residências dos alunos faltosos juntamente com os alfabetizadores, para conhecer os motivos das ausências e 
incentivá-los a retornar. 

 

08 
Mobilização de esforços, em parceria com o alfabetizador, para garantir junto às Secretarias da Saúde, atendimento oftalmológico aos 
alfabetizandos com dificuldades visuais. 

 

09 
Mobilização de esforços, com o alfabetizador, para garantir a obtenção de Registro Civil (RG), do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e de 
outros documentos a todos os alfabetizandos que ainda não possuírem. 

 

10 
Informação constante aos egressos e/ou alfabetizados do Programa Brasil Alfabetizado sobre o funcionamento de turmas da 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) disponíveis na unidade escolar em que o Programa esta sendo realizado. 
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ANEXO XIV - B  

 INSTRUMENTAL 5 - AVALIAÇÃO FINAL DO ALFABETIZADOR-COORDENADOR 
  ALFABETIZADOR-COORDENADOR: ______________________________________________                   DATA:_____/_____/_________ 
  ESCOLA-POLO: __________________________________________________________________                   DISTRITO DE EDUCAÇÃO:______ 
 

CONTINUAÇÃO DO ANEXO XIV -  B:   INSTRUMENTAL 5 - AVALIAÇÃO FINAL DO ALFABETIZADOR-COORDENADOR 

11 
Mobilização e encaminhamento para as turmas da EJA, dos alfabetizandos que, durante o processo e independente do tempo 
transcorrido de alfabetização, estiverem aptos a prosseguir os estudos, em articulação com o coordenador de turmas e Equipe de EJA 
da SME/Distritos de Educação. 

 

12 
Informação no SBA do resultado da situação final dos alfabetizandos das turmas sob sua coordenação em até 60 (sessenta) dias após 
o término das atividades da turma.  

 

14 
Identificação, em parceria com os alfabetizadores sob sua coordenação, dos alfabetizandos com deficiência, com transtornos globais do 
desenvolvimento ou com altas habilidades/superdotação nas turmas do Programa Brasil Alfabetizado.  

 

13 
Demonstração de responsabilidade pela distribuição, junto aos alfabetizadores/alfabetizandos, e manutenção do material didático e 
pedagógico encaminhado pelo Distrito de Educação/SME, para utilização nas turmas de alfabetização sob sua responsabilidade, 
podendo responder judicialmente pelo extravio desses. 

 

14 
Atuação junto aos alfabetizadores/alfabetizandos, com ética e de forma idônea, sem usar de má-fé para ludibriá-los sob qualquer 
circunstância, podendo responder judicialmente pelos abusos cometidos.  

 

15 Promoção e condução das reuniões de planejamento semanal junto aos alfabetizadores sob sua responsabilidade  

16 
Participação dos Encontros de Formação Inicial/Continuada, ofertadas pela SME aos Alfabetizadores, Tradutores-intérpretes de 
LIBRAS e Alfabetizadores- Coordenadores. 

 

17 
Prontidão na prestação das informações, nos últimos dez dias do processo de alfabetização, acerca da situação final de todos os 
alfabetizandos para atualização e registro no SBA e encaminhamento, dos portfólios contendo, entre outros, os testes de entrada e 
saída para o arquivo nos Distritos de Educação/SME. 

 

18 Prontidão, exatidão e zelo no preenchimento dos Instrumentais de Acompanhamento 2 e 3 descritos no item 4.                                                                         

19 
Zelo junto aos alfabetizadores pela utilização das Metodologias, Recursos e Atividades apropriados às especificidades da alfabetização 
da EJA desenvolvidas nos momentos de Formação Inicial/Continuada, recomendadas pelas equipes de acompanhamento da EJA e/ou 
Coordenador (a) do PBA. 

 

20 Cortesia e urbanidade nas relações interpessoais com os membros da Equipe de Acompanhamento da EJA do Distrito de Educação.   
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 LEGENDA:  (S) - Satisfatório                       (P S) – Parcialmente Satisfatório                       (C) – Crítico                            (N A) – Não Se  
PARECER FINAL (Recondução ou Descontinuidade): 
Assinatura do Coordenador do PBA:  _______________________________________________________________________________________ 
II. Assinatura de Membro da Equipe de Acompanhamento da EJA: ______________________________________________________________ 
NOTA: Os quesitos propostos neste instrumental de avaliação neste instrumental de avaliação são de conhecimento público, constantes no Manual Operativo do PBA, Resolução Nº 

44/2012 – CD/FNDE/MEC ou Resolução sucedânea e Critérios próprios da EEx. 
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ANEXO XIV – C –AVALIAÇÃO FINAL DOS TRADUTORES-INTÉRPRETES DE LIBRAS  

 

LEGENDA: (S) - Satisfatório                       (P S) – Parcialmente Satisfatório                       (C) – Crítico                            (N A) – Não Se  
PARECER FINAL (Recondução ou Descontinuidade): 
Assinatura do Coordenador do PBA:  _______________________________________________________________________________________ 
II. Assinatura de Membro da Equipe de Acompanhamento da EJA: ______________________________________________________________ 
NOTA: Os quesitos propostos neste instrumental de avaliação neste instrumental de avaliação são de conhecimento público, constantes no Manual Operativo do PBA, Resolução Nº 

44/2012 – CD/FNDE/MEC ou Resolução sucedânea e Critérios próprios da EEx. 

 

 

 

Nº ASPECTOS OBSERVADOS CONCEITO 

01 
Empenho em localizar, identificar, mobilizar e cadastrar os jovens, adultos e idosos não alfabetizados com surdez, para ingresso e 
constituição e manutenção da turma de alfabetização sob sua responsabilidade, conjuntamente aos alfabetizadores.  

 

02 
Acompanhamento dos alfabetizadores com surdez nos dias e horários de aula garantindo a carga horária mínima de 10 (dez) horas 
semanais. 

 

03 
Empenho na aplicação e remessa ao respectivo Distrito de Educação dos testes cognitivos de leitura/escrita e matemática aos 
alfabetizandos com surdez para aferir desempenho cognitivo dos jovens, adultos e idosos nos momentos indicados pelo PBA. 

 

04 Realização de visitas e ligações às residências dos alunos com surdez faltosos juntamente com os alfabetizadores, para conhecer o 
 motivos das ausências e incentivá-los a retornar. 

 

08 
Mobilização de esforços, em parceria com o alfabetizador, para garantir junto às Secretarias da Saúde, atendimento oftalmológico aos 
alfabetizandos surdos com dificuldades visuais. 

 

09 
Mobilização de esforços, com o alfabetizador, para garantir a obtenção de Registro Civil (RG), do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e de 
outros documentos a todos os alfabetizandos com surdez que ainda não possuírem. 

 

10 
Informação constante aos egressos e/ou alfabetizados do Programa Brasil Alfabetizado sobre o funcionamento de turmas da 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) disponíveis na unidade escolar em que o Programa esta sendo realizado. 
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ANEXO XV 

TERMO DE DESISTENCIA 
 

 

 

Eu,_______________________________________________________________, 

R.G. n.º _________________, selecionado para exercer a função de 

___________________________________voluntário, declaro a minha desistência e 

autorizo minha desvinculação no Sistema Brasil Alfabetizado (SBA) do Programa 

Brasil Alfabetizado (PBA) – Ciclo 2016, exercício 2017. 

 

 

 

__________________________, ____ de _________________ de 2017.  

(Local e data)  

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Alfabetizador, Tradutor-intérprete de LIBRAS ou Alfabetizador-

Coordenador. 
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ANEXO XVI 
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS POR ORDEM DE INSCRIÇÃO NO DISTRITO DE 

EDUCAÇÃO 
 

DE: _____       

ORDEM DE 
INSCRIÇÃO 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS  
PREVISÃO DA 

ESCOLA/LOCAIS 
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ANEXO XVII 
RELAÇÃO DOS DISTRITOS DE EDUCAÇÃO E  
RELAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

 

DISTRITOS DE 
EDUCAÇÃO 

SME 
ENDEREÇO 

CONTATO 
TÉCNICO RESPONSÁVEL 

PELO PBA 

1 

Av. Francisco Sá, 7878.  
Bairro: Barra do Ceará. 
32521927 
 

CÉLIO DOS SANTOS 
MENDES 

2 

Rua Professor Juraci de Oliveira, 01. Bairro: 
Edson Queiroz. 
32414850 
 

FRANCISCO MARCÔNCIO 
TARGINO DE MOURA 

3 

Av. Jovita Feitosa, 1264. 
Bairro: Parquelândia. 
34335459 
 

RITA DE CÁSSIA DE LIMA 
ALVES 

4 
Rua Isaiê Boris, 568.  
Bairro: Montese. 
 

TEREZINHA NERI DE 
AZEVEDO 

5 

Av. Augusto dos Anjos, 2466.  
Bairro: Siqueira. 
34332907 
 

FRANCISCA EDNA 
MOREIRA DE FARIA  

6 

Rua Padre Pedro de Alencar, 789. Bairro: 
Messejana. 
348833129 
 

MARIA LUCIMEYRE 
RABELO FRANÇA 

DISTRITOS DE 
EDUCAÇÃO 
ONDE FICAM 

LOCALIZADAS 
AS PARCERIAS 

 
ENDEREÇO 

 
CONTATO 

 
1 
 
 

R. Sen. Robert Kennedy, 128 - Barra do 
Ceará, Fortaleza - CE 
Telefone: (85) 3101-2653 
 

KARLA EVELINE BARATA 
DE CARVALHO 

Lar Torres de Melo 
Rua Júlio Pinto 1832-Jacarecanga 
 
 

 
2 
 
 

CITS - Mucuripe (Vicente Pinzon) 
Rua do Entardecer, nº 160 - Mucuripe - CEP: 
60.181-190 
Telefone: 3101.1552/3263.2416 
 

CITS - Lagamar 
Rua Monte Cristo, 191 - Aerolândia - CEP: 
60.850-270 
Telefone: 3454.1706 
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5 
 
 

CITS - José Walter 
Av. K, nº 330, 1ª etapa - Conj. José Walter - 
CEP: 60.750-100 
Telefone: 3291.3545 / 3254.5260 
 

CITS - Parque São José 
Rua Cônego de Castro, nº 3955 - Parque São 
José - CEP: 60.730-000 
Telefone: 3101.3002 

6 

CITS - Jangurussu 
Rua L, nº 20, Conj. João Paulo II -  
CEP: 60.863-540 
Telefone: 3269.4880 / 3254.2525 
 

KARLA EVELINE BARATA 
DE CARVALHO 

CITS - Messejana (São Bernardo) 
Rua 24 de novembro, nº 555 - Conj. São 
Bernardo - CEP: 60.841-700 
Telefone: 3276.3719 / 3454.1777 

ESPAÇO VIVA GENTE-Endereço: Av. Maria 
Mirtes Pereira, 1010 - Passaré - CEP: 60.687-
060 
Telefone: (85) 3101.3017/3018 

 
 
 


