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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ASSISTENTES VOLUNTÁRIOS DE 

ALFABETIZAÇÃO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ 

 

O Município de Valença do Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJ sob o n° 29.076.130.0001-90, com sede à Rua Dr. Carneiro de Mendonça, n° 139, Centro, 

representado pelo Prefeito Municipal Luiz Fernando Furtado da Graça e neste ato representado 

pela Secretaria Municipal de Educação, torna público o Edital do Processo Seletivo Simplificado 

visando a seleção e constituição de cadastro de reserva de Assistentes VOLUNTÁRIOS de 

Alfabetização para o Programa Tempo de Aprender, instituído pela portaria nº 280, de 19 de 

fevereiro de 2020. 

A realização do Processo Seletivo Simplificado ocorrerá de acordo com os termos e condições 

constantes deste Edital, não cabendo a nenhum candidato alegar desconhecimento dos citados 

expedientes.   

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 As atividades desempenhadas pelo assistente de alfabetização serão consideradas de caráter 

voluntário, de acordo com a Lei nº 9 608, de 18 de fevereiro de 1998. 

1. 2 Os assistentes de alfabetização selecionados receberão o ressarcimento de despesas com 

transporte e alimentação, conforme especificados no item 5 deste edital. 

1. 3 Os candidatos selecionados e convocados atuarão nas turmas de 1º e 2º anos de escolaridade 

das escolas da Rede Municipal de Ensino que aderiram ao Programa Tempo de Aprender. 

2. DO PROGRAMA 

2.1 Em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9 394, de 20 de 

dezembro de 1996), com a Base Nacional Comum Curricular e com a Política Nacional de 

Alfabetização (Decreto nº 9 765, de 11 de abril de 2019) o programa Tempo de Aprender (portaria 

nº 280, de 19 de fevereiro de 2020) tem como objetivo principal melhorar a qualidade da 

alfabetização em todas as escolas públicas do Brasil, sobretudo nos 1º e 2º anos de escolaridade, 

por meio de abordagens cientificamente fundamentadas. 

 

3. DA SELEÇÃO 

3.1 A seleção destina-se ao preenchimento de vagas para Assistentes Voluntários de Alfabetização 

do Programa Tempo de Aprender no âmbito do município de Valença/RJ, a serem distribuídas nas 

escolas públicas municipais, urbanas e rurais, que fizeram adesão ao programa. 

3.2 Com o objetivo de seguir critérios objetivos e impessoais, será organizada uma Comissão 

Julgadora, composta pelos coordenadores locais do Programa e equipe técnico-pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação, para coordenar o Processo Seletivo Simplificado para 

Assistentes Voluntários de Alfabetização. 

3.3 São considerados requisitos para participar dessa seleção: 

I. Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
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II.Ter formação de nível médio completo no curso de Magistério ou formação em nível superior com 

graduação em Pedagogia; 

III. Ter na data do encerramento das inscrições a escolaridade mínima exigida; 

IV. Ter, na data de convocação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 

V. Ter disponibilidade de horário para atuar nas turmas público-alvo deste programa, bem como 

para participar das formações disponibilizadas pelo Ministério da Educação e/ou Secretaria 

Municipal de Educação; 

VI. Conhecer as exigências estabelecidas neste Edital e estar de acordo com as mesmas. 

3.4. A seleção terá apenas uma etapa classificatória e eliminatória, que será realizada através da 

análise do formulário preenchido no ato da inscrição. 

3.5. Cronograma: 

Publicação do edital 22/11/2021 

Inscrições Das 9 horas do dia 23 de novembro de 2021 

até 23h59min do dia 30 de novembro de 2021 

Análise do formulário de inscrição 01/12/2021 a 13/12/2021 

Divulgação do resultado final 15/12/2021 

Convocação A depender do repasse de verbas do 

FNDE/MEC 

 

4. DAS VAGAS OFERECIDAS  

4.1 Os assistentes voluntários de alfabetização atuarão nas turmas de 1º e 2º anos de 

escolaridade, nas escolas urbanas e rurais da Rede Municipal de Ensino de Valença que 

atenderam aos requisitos do Programa e fizeram adesão da sua Unidade Escolar. 

4.2 Serão preenchidas as vagas necessárias para atendimento de todas as turmas de acordo com 

o item 4.1, ficando para cadastro de reserva os assistentes de alfabetização classificados. Estes 

serão convocados, seguindo a ordem de classificação, em casos de desistência e/ou necessidade 

de substituição do assistente. 

5. DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS E DA CARGA HORÁRIA 

5.1 Os assistentes de alfabetização atuarão sob a forma de voluntariado e receberão o valor 

especificado no item 5.2 para o ressarcimento das despesas com transporte e alimentação. 

5.2 A carga horária do assistente voluntário de alfabetização e o valor para ressarcimento das 

despesas será de acordo com o disposto no quadro abaixo: 

CARGA HORÁRIA VALOR PARA RESSARCIMENTO DAS 

DESPESAS 

5 HORAS SEMANAIS EM CADA TURMA R$ 150,00 por turma que atuem 
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5.3 Poderá ser atribuído ao assistente voluntário de alfabetização no máximo oito turmas, sendo 

até quatro turmas no período da manhã e até quatro no período da tarde. 

5.4 O ressarcimento será efetuado mediante apresentação de relatório e recibo mensal das 

atividades desenvolvidas por voluntário, conforme especificado nos anexos II e III deste edital. 

5.5 O ressarcimento das despesas do assistente voluntário de alfabetização, será realizado 

mediante transferências de recursos do FNDE/MEC às UEx. 

5.6 Os candidatos classificados receberão a assistência financeira descritas no item 5.2 por um 

período de até 8 meses, iniciados a partir do recebimento do recurso pela escola, e com término 

previsto conforme o estipulado pela Sealf/MEC. 

 

6. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES VOLUNTÁRIOS DE ALFABETIZAÇÃO 

6.1 As atividades desempenhadas pelo assistente de alfabetização serão consideradas de caráter 

voluntário, conforme a lei nº 9 608, de 18 de fevereiro de 1998, sendo obrigatória, na convocação 

dos aprovados deste processo seletivo, a assinatura do Termo de Adesão e Compromisso do 

Voluntário, conforme anexo I. 

6.2 Realizar as atividades de acompanhamento pedagógico sob a supervisão do professor regente 

da turma, contribuindo para o processo de alfabetização das turmas em que atua como voluntário. 

6.3 Não atuar como substituto do professor regente da turma. 

6.4 Realizar o curso online de Práticas de Alfabetização do programa Tempo de Aprender, 

disponível em https://avamec.mec.gov.br 

6.5 Participar de todas as reuniões e capacitações propostas pelo Ministério da Educação e/ou 

Secretaria Municipal de Educação, visando a melhoria da alfabetização dos alunos da Rede 

Municipal de Ensino. 

6.6 Elaborar relatório (anexo II) e recibo mensal (anexo III) das atividades desenvolvidas, que serão 

entregues aos diretores das Unidades Escolares. 

6.7 Cumprir com pontualidade e assiduidade suas ações junto ao programa. 

7. DAS INSCRIÇÕES 

7.1 As inscrições para este processo seletivo simplificado são gratuitas. 

7.2 Devido o momento histórico e atípico que vivemos, a pandemia de Covid-19, as inscrições 

serão realizadas, exclusivamente, pela internet, no período das 9 horas do dia 23 de novembro de 

2021 até 23h59min do dia 30 de novembro de 2021, através do endereço eletrônico 

https://educacaovalenca.com 

7.3 O candidato irá preencher um formulário de inscrição que estará disponível no site descrito no 

item 7.2.  

7.4 O formulário deverá ser preenchido com os dados pessoais e formação acadêmica do 

candidato. 

https://avamec.mec.gov.br/
https://educacaovalenca.com/
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7.5 No momento da convocação, os candidatos deverão levar os documentos listados abaixo para 

comprovar as informações fornecidas no formulário de inscrição. À saber: 

- Original e xérox do RG; 

- Original e xérox do CPF; 

- Original e xérox do título de eleitor; 

- Original e xérox do comprovante de residência; 

- Original e xérox do Certificado de conclusão do curso de Magistério em nível médio ou de 

Licenciatura em Pedagogia; 

- Original e xérox do Certificado, Certidão ou Declaração de conclusão da Pós-Graduação Lato 

Sensu (especialização) na área de Alfabetização e Letramento ou Psicopedagogia com carga 

horária mínima de 360 horas; 

- Original e xérox do Certificado indicando números de horas e período de realização de 

capacitação, cursos de atualização, de extensão, ou de aperfeiçoamento na área da Educação. 

7.5.1 Os documentos relativos à Pós-graduação Lato Sensu (especialização) na área de 

Alfabetização e Letramento ou Psicopedagogia, capacitação, cursos de atualização, de extensão, 

ou de aperfeiçoamento na área da Educação não é obrigatória.  

7.5.2 O candidato deverá apresentar documentos que comprovem essa titularidade somente se 

tiverem concluídos os cursos descritos no item 7.5.1 até a data de 30 de setembro de 2021. 

7.6O preenchimento do formulário com dados que não possam ser comprovados acarretará na 

eliminação do candidato. 

7.7 Não serão aceitas inscrições feitas presencialmente. 

7.8 Cada candidato deverá se inscrever apenas uma vez. Caso realize mais de uma inscrição, as 

demais serão desconsideradas. 

7.9 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste edital e na legislação mencionada anteriormente, não cabendo, 

portanto, alegação de desconhecimento. 

7.10 Após a inscrição não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações. 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1 Formação 

I. Pós-Graduação Lato sensu/Especialização em Alfabetização e Letramento ou Psicopedagogia 

com carga horária mínima de 360h – 30 pontos. 

II. Capacitação, cursos de atualização, de extensão, ou de aperfeiçoamento na área da Educação  

 

Com carga horária até 40h – 10 pontos; 

Com carga horária de 41h a120h – 15 pontos; 
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Com carga horária de 121h a 160h – 20 pontos; 

Com carga horária mínima acima de 161h – 25 pontos. 

8.2 Serão aceitos e pontuados apenas um certificado ou declaração para cada carga horária 

estipulada no item 8.1. 

9. DA CLASSIFICAÇÃO E DO PRAZO DE VALIDADE 

9.1A classificação do candidato far-se-á em ordem decrescente (maior para o menor) de pontos 

resultantes das somas dos pontos obtidos; 

9.2 O processo seletivo simplificado terá validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por 

tempo de igual período. 

9.3 Em caso de empate terá preferência o candidato que, sucessivamente:  

a) Obtiver maior pontuação no item 8.1 deste Edital;  

b) Candidato mais idoso, observando ano, mês, dia e hora de nascimento. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

10.1 A publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este processo seletivo será 

através do site http://educacaovalenca.com, sendo de inteira responsabilidade do candidato 

acompanhar todo o andamento desta seleção. 

10.2 A convocação dos candidatos aprovados será realizada após o repasse de verbas do 

FNDE/MEC. 

10.3 A chamada dos candidatos será feita através da publicação no site 

http://educacaovalenca.com e também por intermédio de ligação telefônica realizada pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

10.4 Após a publicação do resultado do Processo Seletivo obriga-se o candidato a comunicar à 

Secretaria Municipal de Educação qualquer alteração de telefone, através de requerimento (anexo 

IV) protocolado na Secretaria. 

10.5 A Secretaria Municipal de Educação não se responsabiliza por números de telefones 

desatualizados, impossibilitando assim a convocação dos candidatos aprovados.   

10.6 No momento da chamada, os candidatos aprovados deverão assinar o Termo de Adesão e 

Compromisso do Voluntário. 

10.7Em caso de desistência de vaga e/ou o não comparecimento do candidato classificado, no 

momento da chamada, com toda a documentação original e cópia descrita no item 7.5 exigida 

neste Edital, implicará na sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado. 

10.8 O não cumprimento das atribuições impostas no item 6 deste edital, bem como condutas 

antiéticas fará com que o candidato possa ser desligado do programa.  

http://educacaovalenca.com/
http://educacaovalenca.com/
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10.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora deste Processo Seletivo 

Simplificado. 

 

 

Valença, 19 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

Mara Lúcia Marques de Medeiros Oliveira 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I - TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DO VOLUNTÁRIO 

 

 

(Nome)_________________________________________, (nacionalidade)____________, (estado 

civil)_______________________, residente e domiciliado no endereço_______________________ 

____________________________,(complemento)____________,(bairro)_____________,(cidade/

UF)___________________________, portador do CPF nº_______________, carteira de 

identidade nº_______________, órgão expedidor/UF______/____, pelo presente instrumento, 

formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 

9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em resolução do Conselho 

Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - CD/FNDE, que dispõe sobre 

os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na 

Escola - PDDE, cônscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e 

alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será 

remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, 

previdenciária ou afim. 

(Local) ____________/(UF) ____, ____de__________de 20___. 

 

 

 

_____________________________________ 

(Assinatura do Voluntário) 
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ANEXO II - RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
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ANEXO III - RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO ASSISTENTE DE 

ALFABETIZAÇÃO 
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ANEXO IV–REQUERIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE NÚMERO DE TELEFONE 

 

 

Eu, ________________________________________________, inscrito (a) no CPF sob o nº 

______________________ e no RG nº _________________, residente e domiciliado à 

__________________________________________________________, participante do Processo 

Seletivo Simplificado para Assistentes Voluntários de Alfabetização, venho requerer a atualização 

do número de telefone para fins de convocação em caso de ser candidato (a) classificado (a) no 

presente certame público.  

 

Número de telefone atualizado (___) _______________ 

 

 

 

 

 

 

Valença, ____ de _________________ de 20___. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 
ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO 

 

 

 

 


