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COMUNICADO 

 

A Divisão Municipal de Educação do Município de Potim, COMUNICA aos 

interessados em participar do Programa Mais Alfabetização a (Portaria nº 142, 

de 22 de fevereiro de 2018), publicada no diário oficial no dia  23 /02/2018, que 

regulamentada pela Resolução nº 7, de 22/03/2018), e a Resolução nº 04, de 

janeiro de 2018, que tem o caráter de regular o turno ao professor alfabetizador, 

por um período de 5 horas semanais, considerando os critérios da portaria 

publicada no DOU de 05 de janeiro de 2018. 

No Programa Mais Alfabetização, todo professor regente contará com o apoio 

de um assistente de alfabetização para o desenvolvimento de atividades 

pedagógicas. Haverá apoio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), com 

recursos específicos para a contratação desses assistentes que prestarão 

serviços de voluntários e para a realização de atividades voltadas para as turmas 

de primeiro e segundo anos do Ensino Fundamental.  

A duração do Programa Mais Alfabetização para esse ano está prevista, por um 

período seis meses, sendo dois meses no primeiro semestre e quatro meses no 

segundo semestre. O valor pago aos candidatos selecionados nesse programa 

será no valor de R$ 150,00 por turmas, que serão repassados para ressarcir 

transporte e alimentação de cada voluntário.  

Os atendimentos de cada assistente as escolas, em qualquer combinação, não 

podem ultrapassar 40 horas semanais, ou seja, o máximo de turma que poderá 

atender é de até 8 turmas. 

No decorrer do desenvolvimento das ações, os assistentes que não cumprirem 

com os objetivos do programa e não apresentarem a devida competência e perfil 

compatível com as atividades realizadas, comprometimento e assiduidade,  

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 

“TERRA DO ARTESANATO” 

____________________________________________________________ 
DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. 

 

 

 

poderão ser dispensados pelos seus diretores de acordo com um relatório 

mensal avaliativo do articulador (Coordenador do Programa Mais Alfabetização). 

 

As pessoas interessadas em participar do programa deverão atender os 

seguintes critérios: 

1-Possuir graduação de Pedagogia, letras ou ter formação do Magistério. 

2- Estar cursando a faculdade de Letras ou Pedagogia. 

3- Entregar o projeto de Alfabetização. 

O processo de seleção para assistente de alfabetização voluntário, será 

executado pela própria Divisão de Educação, junto a sua equipe de 

Gestores e os Diretores das Unidades Escolares que contemplam o 

programa. 

Os projetos deverão ser entregues na Divisão de Educação, no período de 

13/04/2018 à 18/04/2018. Os projetos apresentados serão apreciados por uma 

comissão avaliativa. 

 

 A classificação será divulgada no site da Prefeitura e no Quadro de avisos da 

Divisão Municipal de Educação no dia 19/04/2018 a partir das 17h, e a atribuição 

ocorrerá no dia 20/04/2018 às 15h, onde o interessado deverá apresentar os 

seguintes documentos com cópia: 

a) RG 

b) CPF 

c) Certificado de Graduação ou Declaração de Matricula da Universidade 

d) Comprovante de Residência. 

e) Número do telefone ou celular  

f) e-mail 
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O Programa do Mais Alfabetização terá início nas escolas relacionadas no dia 

23/04/2018. 

 

 

 

Quadro de vagas: 

 

Nome da U.E 
Quantidade de 

Turmas 

Carga Horária 

por Turma 

Carga Horária 

semanal 
Nº Vagas 

EMEF Judith Siqueira Weber 

06 Turmas - Manhã 5 30 horas semanais 1 

05 Turmas - Tarde 5 25 horas semanais 1 

EMEF Amador Galvão César 04 Turmas - Tarde 5 20 horas semanais 1 

 

 

 

 

 

 

Potim, 13 de abril de 2018. 

 

 

 

  

Renata Pedroso Teberga 

Diretora de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer 

 
 


