
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO 
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 EDITAL Nº 001/2015 

INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE ORIENTADOR DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA 

ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA  

A Prefeitura Municipal de Santo Augusto, através da Secretária Municipal de 

Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais, torna público o processo seletivo interno 

destinado à abertura de inscrição para selecionar profissional efetivo que atuará na função de 

Orientador de Estudos na Rede Municipal de Ensino mais cadastro reserva, nos termos do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, instituído através da Portaria MEC nº 867, de 

04 de julho de 2012 e considerando os critérios e requisitos cumulativos da Resolução CD/FNDE 

04 de Fevereiro de 2013. 

 

1. Das Disposições Gerais:  

1.1. O processo seletivo interno abre inscrição para profissionais efetivos do magistério, da rede 

municipal, ocupantes do cargo de Professor II, que tenham interesse em desenvolver funções de 

Orientadores de Estudos do PNAIC.  

1.2. O processo seletivo interno será realizado sob a coordenação de comissão designada pela 

Portaria Nº 22858 de 17 de junho de 2015 e através da Coordenação Municipal do PNAIC 

cadastrada no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle - SIMEC, quando da 

adesão do Município ao referido Pacto.  

1.3. A seleção interna ocorrerá através de uma única fase de análise de títulos e demais 

documentos solicitados na inscrição.  

1.4. A Seleção de um Orientador de Estudos justifica-se pela necessidade de cumprir com o 

compromisso de que todas as crianças estejam alfabetizadas até seus oito anos de idade, 

conforme Decreto Federal nº 6.094, de 24 de abril de 2007, combinado com a Resolução CNE/CEB 

nº 7, de 14 de dezembro de 2010, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos, e o previsto na Portaria Federal nº 867, de 4 de julho de 2012, que 

institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, com a definição de suas ações e 

diretrizes gerais.  

1.5. A Portaria Federal nº 867/2012, em seu art. 6º, destaca que as ações do referido Pacto 

compreendem os seguintes Eixos: Formação Continuada de Professores Alfabetizadores; Materiais 

Didáticos; Literaturas e Tecnologias Educacionais; Avaliação; Gestão; Controle e Mobilização 

Social.  

 

2. Dos Critérios Básicos para Atuar como Orientador de Estudos do PNAIC:  

O Orientador de Estudos do PNAIC deverá preencher os seguintes requisitos 

cumulativos:  

2.1. Ser professor efetivo da rede pública de ensino promotora da seleção; 

2.2. Ter Graduação em Pedagogia ou em outra Licenciatura; 



2.3. Ter atuado ou ser professor ou coordenador do ciclo de alfabetização do ensino fundamental 

há, no mínimo, três anos ou ter experiência comprovada na formação de professores 

alfabetizadores; 

2.4. Ter disponibilidade para dedicar-se ao curso de formação e à multiplicação junto aos 

professores alfabetizadores. 

2.5.  Ter participado, de pelo menos um ano, das formações do PNAIC no município.  

 

3. Das Atribuições do Orientador de Estudos do PNAIC:  

São atribuições do Orientador de Estudos do PNAIC:  

3.1. Dedicar-se às atribuições do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa; 

3.2. Participar de formação específica de 200 (duzentas) horas da Rede de Universidades 

Públicas, deslocando-se para um dos polos, fora do Município, onde ocorrerá a formação. 

3.3. Participar das formações/reuniões organizadas pela SMEC, mediadas pela Coordenação 

Municipal do PNAIC.  

3.4. Estudar livros e materiais didáticos e pedagógicos fornecidos pelo MEC; obras pedagógicas 

complementares; jogos pedagógicos de apoio à alfabetização; obras de referência, de literatura e 

de pesquisa; obras de apoio pedagógico aos professores; tecnologias educacionais de apoio à 

alfabetização, entre outros.  

3.5. Organizar, planejar e ministrar atividades e curso de formação, em serviço, à noite ou aos 

sábados, dependendo da organização e do calendário de formação. 

 3.6. Orientar, acompanhar e avaliar as atividades de formação dos cursistas.  

3.7. Acompanhar a prática pedagógica dos professores alfabetizadores cursistas correspondentes 

à turma que dá assistência.  

3.8. Acompanhar a frequência e a participação dos professores cursistas correspondentes à turma 

que dá assistência.  

3.9. Manter registro de atividades dos professores alfabetizadores cursistas, correspondentes à 

turma que dá assistência, junto aos educandos.  

3.10. Apresentar relatórios pedagógicos e gerenciais das atividades referentes à formação dos 

professores alfabetizadores. 

3.11. Desenvolver trabalho de assistência ao cursista, visitando periodicamente escolas, 

orientando a direção e equipe pedagógica da escola e professores regentes que atuam nas 

classes de alfabetização de 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental.  

3.12. No atendimento continuado aos professores cursistas, manter um plantão de apoio à 

distância, quando houver necessidade. 

3.13. Colaborar na organização e monitoramento da aplicação da Provinha Brasil.  

3.14. Seguir as orientações da Coordenação Municipal do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa.  

3.15. Apresentar comportamento proativo, colaborando permanentemente com colegas de 

trabalho, zelando pelas relações interpessoais e pelo bom ambiente de trabalho.  

3.16. Trabalhar em consonância com as orientações do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa.  

3.17. Desenvolver as atribuições do Pacto integradas às atribuições de professor da rede 

municipal de ensino. 



3.18. Desenvolver demais atribuições inerentes à função.  

 

4. Do Número de Vagas para Atuar como Orientador de Estudos do PNAIC:  

4.1. O número de Orientadores de Estudos é determinado pelo MEC em sistema próprio (SIMEC), 

com base no Censo Escolar do ano Anterior.  

4.2. O número de Orientadores de Estudos foi definido em função do número de professores 

alfabetizadores da rede, na proporção de 1 (um) orientador para cada 25 (vinte e cinco) 

professores alfabetizadores.  

4.3. Será selecionado, neste Edital, um Orientador de Estudos que iniciará atuar imediatamente e 

os demais classificados comporão cadastro reserva. Os efeitos legais da seleção entrarão em 

vigência na data de homologação do resultado final, tendo efeitos durante os anos letivos de 2015 

e 2016, podendo ser prorrogado por mais dois anos letivos. 

 

5. Da Remuneração do Orientador de Estudos do PNAIC:  

5.1. Conforme estabelecido no art. 7º, parágrafo único da Portaria nº 867/2012, o MEC poderá 

conceder bolsas para os Orientadores de Estudos, nos termos da Lei nº 11.273 de 2006, com 

valores e critérios regulamentados em Resolução específica do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE.  

5.2. O valor da bolsa para os Orientadores de Estudos será de R$ 765,00 (setecentos e sessenta 

e cinco reais) e serão pagas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação diretamente 

aos beneficiários por meio de crédito em conta-benefício e mediante cadastro do candidato 

selecionado no Sistema Geral de Bolsas, SGB/FNDE, conforme Resolução CD/FNDE nº 24 de 

agosto de 2010.  

5.3. A bolsa será paga mensalmente pelo período de duração do programa de formação ao qual o 

bolsista está vinculado, podendo ser paga por tempo inferior ou mesmo sofrer interrupção, desde 

que justificada.  

5.4. O pagamento de bolsas estará condicionado ao cumprimento de exigências ligadas à função 

de Orientador de Estudos.  

5.5. Por tratar-se de uma das ações que cabe ao MEC, a SMEC está isenta de qualquer 

responsabilidade em relação ao referido pagamento de bolsas.  

 

6. Das Inscrições para Orientador de Estudos do PNAIC: 

6.1. Para atuar como Orientador de Estudos é necessário preencher os requisitos básicos 

exigidos no item 2 deste documento e fazer inscrição no período estipulado.  

6.2. As inscrições ocorrerão dias 19 e 22 de junho de 2015, impreterivelmente.  

6.3. O Formulário de Inscrição (Anexo I) e os documentos exigidos neste Edital deverão ser 

entregues fisicamente na SMEC acondicionados em envelope lacrado e identificado na parte 

externa - (SELEÇÃO DE ORIENTADOR DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA 

ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, Nome Completo e Data) – no horário das 8h e 30 min às 

11h e 30min e das 13h e 30min às 17h. 

6.4. Documentos básicos obrigatórios:  

6.4.1. Formulário de inscrição preenchido adequadamente. (ANEXO I)  



6.4.2. Cópia do diploma do Curso de Graduação, expedido por Instituição devidamente 

reconhecida.  

6.4.3. Declaração do tempo de atuação como professor(a) II dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

6.4.7. Declaração de ciência das funções de Orientador de Estudos e disponibilidade para exercer 

a função de Orientador de Estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. (ANEXO 

II). 

6.5. Documentos para fins de Classificação:  

6.5.1. Cópia do certificado do curso em nível de pós-graduação na área da educação.  

6.5.2. Cópia de Certificados de participação em cursos na área de Alfabetização.  

6.5.3. Cópia de Certificados de participação em cursos na área de Educação. 

6.5.4. Declaração de efetivo exercício como professor II da Rede Municipal de Ensino. 

6.5.5. Cópia do diploma do Curso de Graduação, expedido por Instituição devidamente 

reconhecida.  

 

7. Do Processo Seletivo e Classificação do Orientador de Estudos do PNAIC:  

7.1. O processo seletivo se dará através da análise de títulos e demais documentos solicitados na 

inscrição.  

7.2. Os candidatos serão classificados conforme análise da documentação. 

 7.3. O Resultado Final com a nominata selecionada na Rede será publicado no dia 23/06/2015 no 

pelourinho do Centro Administrativo e nos meios de comunicação de veiculação da Administração 

Municipal.  

7.4. Tabela de Pontuação - Descrição Pontos por Títulos - Pontuação Obtida: 

Descrição  Pontos por Título Pontuação obtida 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Experiência profissional igual ou superior a 15 
anos, exclusivamente nos anos iniciais do 
ensino fundamental da rede municipal de 
Santo Augusto. 

15  

Experiência profissional igual ou superior a 8 
anos e inferior a 15 anos , exclusivamente nos 
anos iniciais do ensino fundamental da rede 
municipal de Santo Augusto. 

07  

Experiência profissional igual ou superior a 3 
anos e inferior a 8 anos, exclusivamente nos 
anos iniciais do ensino fundamental da rede 
municipal de Santo Augusto. 

05  

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 Pedagogia - Anos Iniciais, limitado a 01 (um) 

certificado. 

07  

Licenciatura Plena em outra área de 04  



Educação, limitado a 01 (um) certificado. 

Curso de Pós-graduação em Latu Sensu, na 
área da educação com no mínimo 360 horas 

limitado até 02 (dois) títulos 

02  

Cursos especificamente na área de 
Alfabetização para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, obtidos a partir de 2013, limitado 
até 02 (dois) títulos.  

03  

Outros cursos na área de Educação, obtidos a 
partir de 2013 limitado até 02 (dois) títulos. 

01  

7.5. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final dos candidatos e, em 

caso de empate, terá preferência, sucessivamente, aquele que:  

7.5.1. Tiver maior nota no critério Formação Acadêmica. 

7.5.2. Tiver maior nota no critério Experiência Profissional. 

7.5.3. Sorteio público. 

 

8. Das Disposições Finais:  

8.1. A inscrição dos profissionais neste processo seletivo implicará seu conhecimento e aceitação 

das disposições deste documento e das normas especificas do Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa, expedientes dos quais não se poderão alegar desconhecimento.  

8.2. O candidato que, no ato da inscrição, prestar declaração falsa ou inexata, ou apresentar 

documentos adulterados, terá sua inscrição cancelada, anulando todos os atos dela decorrentes.  

8.3. Não haverá recursos, nem complementação de documentos.  

8.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo 

Simplificado Interno e da Coordenação Municipal do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa, conforme  legislação pertinente.  

 

Santo Augusto/RS, 18 junho de 2015. 

 

 

 

 

 

Zaira Dias Meirelles Rotili 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 
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ANEXO I 

 

PROCESSO SELETIVO INTERNO – EDITAL Nº 001/2015  

 FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE ORIENTADORES(AS) DE ESTUDOS  

 

1. Dados Pessoais:  

Nome completo___________________________________________________________________ 

Endereço residencial completo:______________________________________________________ 

CEP _______________________     Data de nascimento ____/____/____ 

CPF _____________________________________    RG ___________________________________  

E-mail legível _____________________________________________________________________  

Telefones: (residencial) ___________________________     (cel.) ___________________________  

2. Dados Profissionais:  

2.1 Formação acadêmica  

Graduação: ______________________________________________________________________  

Instituição: _______________________________________________________________________ 

Pós-graduação: ___________________________________________________________________ 

Instituição: _______________________________________________________________________  

Pós-graduação: ___________________________________________________________________ 

Instituição: _______________________________________________________________________  

 

2.2 Formação complementar  

Cursos na área da alfabetização: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Outros Cursos: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



 

ANEXO II 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro serem verdadeiras as informações contidas na ficha de inscrição, podendo comprová-las 

se necessário. Declaro também, estar ciente das normas e atribuições inerentes à função de 

Orientador(a) de Estudos do PNAIC, conforme informações contidas no Edital nº001/2015 desta 

Secretaria de Educação e Cultura, confirmando disponibilidade para atuação na formação 

articulada ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.  

 

Santo Augusto, ..…. de ….............................. de 2015.  

 

 

____________________________________ 

Assinatura  


