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EDITAL Nº 13 de 12 de agosto de 2022 – SME 
 

                                                                                       “Edital de Convocação que estabelece normas e procedimentos para 

seleção de VOLUNTÁRIOS que atuarão como ASSISTENTES DE 

ALFABETIZAÇÃO no Programa Tempo de Aprender na Rede Municipal 

de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Potim - SP.” 

 
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Potim, Sistema de Ensino Lei 865/15 de 

10 de novembro de 2015, reconhecido pelo Governo do Estado de São Paulo e Ministério de Educação e Cultura, no 

uso de suas atribuições legais realiza o processo seletivo para cadastro de reserva, em caráter temporário, destinados 

a voluntários (as) a Assistentes de Alfabetização com base na Lei Federal Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e, 

considerando, Resolução Nº 23 de 03 de dezembro de 2021 que altera a Resolução Nº 06 de 20 de abril de 2021 para 

atendimento das escolas municipais participantes do Programa Tempo de Aprender, criado pela Portaria MEC nº 

280/2020.  

1. DO PROGRAMA 

O Programa Tempo de Aprender, regulamentado pela Portaria do Ministério da Educação - MEC nº 280, de 19 de 

fevereiro de 2020 e alterado pela Portaria nº 546, de 20 de julho de 2021, tem como objetivo elevar a qualidade do 

ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização, da literacia e da numeracia, dos estudantes regularmente 

matriculados no 1° e 2° anos do ensino fundamental com intuito de fortalecer a gestão e melhorar o desempenho dos 

alunos por meio de aportes financeiros nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Potim-SP, garantindo assim,  a 

superação das dificuldades encontradas no decorrer do processo de escolarização e servir de estímulo a novas 

aprendizagens, proporcionando a efetiva e plena participação de todos na sociedade, em igualdade de condição, sendo 

de suma importância o perfil do assistente  de alfabetização ser compatível com os objetivos apresentados no Programa 

Tempo de Aprender  

1.1 O Processo Seletivo Simplificado de Assistentes de Alfabetização a que se destina o presente Edital, 

tem como meta o preenchimento de VAGAS para atuação no Programa Tempo de Aprender nas 

Unidades Escolares Municipais do Ensino Fundamental da Rede de Ensino de Potim-SP que 

contemplam o Programa. 

1.2 O programa define que as atividades devem ser desenvolvidas por Assistentes de Alfabetização, 

selecionados (as) a partir de critérios estabelecidos , sendo considerado de natureza voluntária por 

um período de 5 (cinco) horas semanais com duração de um período de até 8 (oito) meses contando 

a partir de agosto, rescindindo em dezembro, podendo ser prorrogado mais uma vez a partir de 

fevereiro de 2023 com novas turmas seguindo, possivelmente, a mesma lista de classificados.  
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1.3 As escolas selecionadas executarão o “Programa Tempo de aprender” em 5 (cinco) horas semanais. 

Os (as) selecionados (as) receberão um custeio para ressarcimento de despesas com transporte e 

alimentação no valor de R$ 150,00 por turma mês, com o limite de até 8 (oito) turmas, por Assistentes 

de Alfabetização, conforme disponibilidade, totalizando, o valor de até R$ 1.200,00. 

 

2. DOS VOLUNTÁRIOS 

2.1 Os Assistentes de Alfabetização classificados e selecionados deverão realizar o Curso Online de 

Práticas de Alfabetização do Programa Tempo de Aprender clicando no link Tempo de Aprender 

(mec.gov.br), a fim de garantir apoio e suporte pedagógico orientador e formativo para as escolas 

desenvolverem com êxito, o processo de alfabetização. 

2.2 A atuação do Assistente de Alfabetização, no Programa Tempo de Aprender, é atividade de natureza 

voluntária, na forma definida na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, sendo obrigatória a 

celebração do Termo de Adesão e Compromisso Voluntário (anexo IV). 

2.3 Para o exercício de suas atividades, o Assistente de Alfabetização selecionado receberá a título de 

ressarcimento de despesas com transporte e alimentação, ajuda de custo de acordo com os critérios 

estabelecidos pela portaria nº 280, de 19 de Fevereiro de 2020, consolidado pela resolução nº 06, de 

20 de Abril de 2021, de acordo com o interesse e a conveniência da Secretaria Municipal de Educação 

e das unidades escolares que contemplam o Programa Tempo de aprender e, em nenhuma hipótese, 

configura-se como remuneração. 

2.4 Compete ao Assistente de Alfabetização a realização das atividades de acompanhamento pedagógico 

sob a coordenação e supervisão do professor alfabetizador, conforme orientações da Secretaria de 

Educação e com o apoio da Gestão Escolar na realização de atividades, com vistas a garantir o 

processo de alfabetização para fins de leitura, escrita e matemática dos estudantes de 1º e 2º ano do 

Ensino Fundamental; 

 

3. DO PERFIL 

3.1 Poderão participar do processo seletivo candidatos com o seguinte perfil: 

a) Ter participado integralmente ou estar participando do curso Tempo de Aprender através do link: 

Tempo de Aprender (mec.gov.br); 

b) professores alfabetizadores das redes escolares com disponibilidade de carga horária;  

c) Professores com pós-graduação em Educação; 

d) Professores habilitados em Pedagogia; 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender
http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender
http://alfabetizacao.mec.gov.br/tempo-de-aprender
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e) Estudantes do curso de Pedagogia, respeitando o ano/série do andamento do curso; 

f) Curso Normal em Nível Médio (Magistério); 

 

4. DO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO 

4.1 Considera-se o apoio dos Assistentes de Alfabetização ao professor alfabetizador como de natureza 

voluntária nos termos da Lei Federal nº 9.608/1998 Lei do Voluntariado; 

4.2 Considera-se serviço voluntário a atividade não remunerada, que tenha objetivos cívicos, culturais, 

educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. 

4.3 O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, 

previdenciária ou afim. 

4.4 O  voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho 

das atividades voluntárias. 

4.5 O Assistente de Alfabetização apoiará o professor alfabetizador nas unidades escolares contempladas 

pelo Programa Tempo de Aprender (anexo X). 

4.6 O Assistente de Alfabetização poderá atuar em cada turma com carga horária de 5 horas nas escolas 

contempladas. 

4.7 Os atendimentos de cada Assistente de Alfabetização, independentemente do número de turmas 

(máximo de 08 (oito) turmas), não podem, somados, ultrapassar 40 horas semanais. 

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA 

5.1 São atribuições do Assistente de Alfabetização:  

a) Participar do planejamento das atividades juntamente com a equipe pedagógica do Programa 

Tempo de Aprender na unidade escolar e/ou Secretaria de Educação;  

b) Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades desse Programa;  

c) Auxiliar o professor alfabetizador da turma no processo de alfabetização para fins de leitura, escrita 

e matemática dos alunos nas turmas de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental;  

d) Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o controle da frequência;  

e) Elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos e atividades realizadas 

mensalmente (anexo IX);  

f) Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao Programa;  

g) Participar efetivamente das atividades de formação. 
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6. DAS INSCRIÇÕES  

6.1 O (a)  candidato (a) a Assistente de Alfabetização deverá preencher a Ficha de Inscrição na Secretaria 

de Educação e, no ato, deverá fazer a entrega do envelope contendo os documentos abaixo exigidos: 

I. Ficha de Inscrição impressa, datada e assinada; (Anexo I)  

II. Certificado Tempo de Aprender ou comprovação que está cursando; 

III. Documentos que comprovem a titulação como diploma, certificado ou declaração da faculdade 

de pós-graduação, graduação, Curso Normal em Nível Médio e Declaração da faculdade 

especificando ano/série do andamento do curso; 

Cópias dos seguintes ducumentos que deverão ser conferidas com a original: 

a) Carteira de Identidade; 

b) CPF; 

c) Comprovante de Residência; 

IV. Termo de adesão e Compromisso do (a) Assistente de Alfabetização Voluntário preenchido 

pelo candidato no ato da convocação e na escola com a equipe gestora para ser arquivada 

(anexo IV); 

V. Termo de Compromisso de Participação nas Formações preenchido e assinado (anexo VI); 

VI. Termo de Disponibilidade do Assistente de Alfabetização Voluntário (anexo V) ou Declaração 

de Disponibilidade para Servidores Públicos (anexo VII)   

VII. Elaboração de um Semanário com atividade direcionada a 1 (uma) turma de 1º ou 2º ano do 

Ensino Fundamental regular de acordo com as atividades ofertadas pelo curso Tempo de 

aprender (anexo III); 

6.2 As informações prestadas no envelope deste processo seletivo são de inteira responsabilidade do 

candidato, ficando a Comissão de Avaliação do Programa Tempo de Aprender no direito de indeferi-

lo, caso comprove a inveracidade das informações; 

6.3 Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição; 

6.4 A classificação final deverá ser registrada em Ata, assinada pela Comissão de Avaliação Municipal do 

Programa Tempo de Aprender; 

6.5 Cronograma da Seleção: 

ETAPA DATA/PERÍODO 

Período de inscrição De 15 de agosto até 19 de agosto de 2022 

Análise da documentação   22 de agosto de 2022 

Classificação dos candidatos inscritos 23 de agosto de 2022 
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Afixação da classificação no site da Prefeitura e 

no Mural da secretaria de Educação 

23 de agosto de 2022 

Convocação para a escolha de vagas no site da 

prefeitura e por telefone. 

24 de agosto de 2022 

Processo de atribuição respeitando a lista de 

classificação. 

26 de agosto de 2022 

Início das Atividades como Assistente de 

Alfabetização Voluntário na Unidade de Ensino. 

29 de agosto de 2022 

 

7. DA SELEÇÃO 

7.1 O presente Edital estabelece normas e procedimentos destinados à seleção de voluntários para 

atuarem como Assistentes de Alfabetização do Programa Tempo de Aprender no âmbito do município 

de Potim-SP, de acordo com a Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 (Lei do Voluntariado). As 

atividades desenvolvidas pelos Assistentes de Alfabetização serão consideradas de natureza 

voluntária, sendo obrigatória a celebração do Termo de Adesão e Compromisso do (a) Assistente de 

Alfabetização Voluntário (a) (anexo IV), não gerando vínculo empregatício, nem obrigação de natureza 

trabalhista, previdenciária ou afim. O processo seletivo compreenderá a inscrição e a documentação 

comprobatória. 

7.2 A seleção será conduzida por uma Comissão instituída pela Secretaria de Educação juntamente com 

Diretores das Unidades Escolares que atendem ao Programa Tempo de Aprender.  

7.3 A seleção será efetivada de acordo com quem realizará a inscrição na Secretaria de Educação até a 

data de 15 a 19 de agosto  seguindo a Ficha de Classificação (anexo II) e, os documentos necessários 

que serão considerados critérios para classificação de Assistentes de Alfabetização Voluntários são: 

a) Certificado ou estar cursando Tempo de Aprender; 

b) Elaboração de uma atividade direcionada a 1 (uma) turma de 1º ou 2º ano do Ensino Fundamental 

regular de acordo com as atividades ofertadas pelo curso Tempo de aprender. 

c) Professores (as) com pós-graduação em educação; 

d) Professores (as) habilitados em Pedagogia; 

e) Estudantes do Curso de Pedagogia respeitando o ano/série do andamento do curso; 

f) Curso Normal em Nível Médio (magistério); 

g) No caso de empate a preferência será do que tenha maior idade caso permaneça o empate a 

preferência será analisada pela maior idade, levando em consideração dia, mês e ano de nascimento; 
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8. DAS VAGAS 

8.1 A quantidade de Assistentes de Alfabetização será definida de acordo com o número de turmas das 

escolas municipais que ofertam o Ensino Fundamental Anos Iniciais, para atendimento às turmas de 

alfabetização de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental regular; 

8.2 Em caso de fusão e ou desmembramento de turmas poderá haver redução e/ou ampliação do número 

de vagas. 

 

9. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

9.1 Caberá à Comissão de Avaliação examinar, analisar e julgar os documentos apresentados no ato da 

avaliação; 

9.2 A Comissão de Avaliação será composta de, no mínimo 03 (três) servidores da Secretaria de 

Educação, sendo da área pedagógica e 04 (quatro) diretores das Unidades Escolares que contemplam 

o Programa tempo de Aprender. 

9.3 Os casos omissivos serão analisados e deliberados pela comissão com anuência da Secretaria de 

Educação. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1  As unidades escolares têm autonomia para definir a melhor forma de organização das horas ao longo 

da semana para os Assistentes de Alfabetização selecionados, reiterando que as horas devem ser 

executadas no turno regular; 

10.2  A quantidade de turmas de cada Assistente de Alfabetização dependerá do tipo de Unidade Escolar 

(vulnerável ou não vulnerável), do planejamento da escola para a atuação do Assistente de 

Alfabetização e da disponibilidade de tempo do assistente. 

10.3  O Assistente de Alfabetização poderá ser desligado a qualquer tempo, no caso de: apresentar 3 (três) 

faltas consecutivas ou alternadas, sem justificativa durante o mês; não corresponder às finalidades e 

objetivos do Programa; prática de atos de indisciplina, maus tratos desabonadores de conduta pessoal 

e profissional. 

                                                                 Potim, 12 de agosto de 2022 

                                                                  _________________________ 

                                                                       Renata Pedroso Teberga 

                                   Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Potim                              
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ANEXO I 

EDITAL/ SME / Nº13 de 2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome completo: 

Data de nascimento:          /          /                   RG:                                        Órgão expedidor: 

CPF:                                          Naturalidade:                                      Nacionalidade: 

Endereço: 

Bairro:                                                                      Cidade:                                                     UF: 

Email: 

Telefone celular: (       )                                                      Telefone outro: (       ) 

Pessoa com deficiência: (       ) sim           (       ) não          Qual: 

Graduação: 

Nível superior: (       ) completo        (       ) incompleto           Período: 

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, bem como estou ciente e concordo com todo o regramento estabelecido no Edital 

SME nº 13/2022, assumindo total responsabilidade pelos dados registrados nesta ficha e que estou ciente que deverei manter atualizadas as 

informações aqui prestadas. 

 

 

 

 

Potim, ______/______/2022 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO II 

EDITAL/ SME / Nº13 de 2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER 

 

FICHA DE CLASSIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) 

NOME DO (A) CANDIDATO (A) Inscrição nº 

Formação e Experiência comprovada Pontos Pontuação 

Certificado Tempo de Aprender 1,0  

Declaração - Cursando Tempo de Aprender 0,5  

Semanário Até 2,5 pontos 

0,5 ponto por semana das atividades 

realizadas de acordo com o Tempo de 

Aprender, considerando a criatividade 

pedagógica (Realização do curso) 

 

Pós-graduação 2,0  

Graduação em Pedagogia 1,8  

Cursando Pedagogia 0,2 décimos por semestre realizado  

Curso Normal em Nível Médio (Magistério) 1,0  

TOTAL DE PONTOS 10 pontos  

No caso de empate a preferência será do que tenha maior idade caso permaneça o empate a preferência 

será analisada pela maior idade, levando em consideração dia, mês e ano de nascimento 
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ANEXO III 

EDITAL/ SME / Nº13 de 2022 

 

MODELO DE SEMANÁRIO  

 

ROTINAS DE IDEIAS CRIATIVAS – TEMPO DE APRENDER 

DIAS DA SEMANA 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
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ANEXO IV 

EDITAL/ SME / Nº13 de 2022 

 

Termo de Adesão e Compromisso do (a) Assistente de Alfabetização Voluntário 

1. FUNDAMENTO LEGAL 

1.1 Portaria nº 280, de 19 de Fevereiro de 2020, alterado pela Portaria nº 546, de 20 de julho de 2021 e consolidado pela resolução nº 06, de 20 de Abril 

de 2021, do Ministério da Educação 

 

2. ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 

2.1 Nome: 

2.2 Nome da mãe: 

2.3 Nacionalidade: 2.4 Estado civil: 2.5 Profissão: 

2.6 CPF: 2.7 RG: 2.8 Data Nascimento: 

2.9 Endereço (logradouro, n.º, bairro, cidade, UF e CEP) 

 

2.10 Telefones: 2.11 Email: 

 

3. ÓRGÃO OU ENTE EXECUTOR DO PROGRAMA 

3.1 Denominação: 

EMEF  

3.2 CNPJ: 

 

3.3 Endereço/Número/Bairro/CEP/UF: 

 

3.4 Representante legal: 

 

 

4. ÓRGÃO PAGADOR 

4.1 Denominação: 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

4.2 CNPJ  

00378257/0001-81 

4.3 Endereço: 

SBS QUADRA 2 – BLOCO F – EDIFÍCIO FNDE – CEP: 70070.929 – BRASÍLIA, DF 

4.4 Representante Legal: 

Carlos Alberto Decotelli, Presidente do FNDE 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1 Do Compromisso  

Pelo presente instrumento particular, movido pela responsabilidade social e no intuito de contribuir com o esforço para a universalização da alfabetização 

no País, a pessoa física acima nominada e qualificada, doravante simplesmente como Assistente de Alfabetização Voluntário, manifesta de forma 

expressa e espontânea a sua vontade de participar do Programa Tempo de Aprender, prestando serviço voluntário de alfabetizador no Programa sob 

execução do órgão também acima nominado, qualificado simplesmente como Ente Executor, nos termos dos artigos 1.º e 2.º da Lei n.º 9.608, de 18 de 
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fevereiro de 1998, combinado com o disposto na Lei n.º 11.507, de 20 de julho de 2007, e na Lei n.º 10.880, de 9 de junho de 2004, observando, para 

tanto, as regras e metodologias do Programa e as normas expedidas pelo Ministério da Educação – MEC e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE.  

 

5.2 Do Trabalho Voluntário  

O Assistente de Alfabetização está ciente de que:  

a) fará trabalho voluntário de Assistente de Alfabetização no qual desenvolverá, com o auxílio do professor alfabetizador (professor regente), ações 

relacionadas à alfabetização dos alunos;  

b) deverá participar da formação promovida pelo Ente Executor, visando ao máximo o desempenho do alfabetizando;  

c) quando desejar, e sem qualquer ônus, poderá desvincular-se do Programa e cessar a prestação do serviço voluntário de Assistente de Alfabetização, 

bastando que comunique sua decisão ao Ente Executor.  

 

5.3 Do Uso de Instalações e Serviços  

Será permitido ao Assistente de Alfabetização o uso das instalações, bens e serviços do Ente Executor que sejam necessários ou convenientes para a 

prestação do serviço voluntário, respondendo, todavia, por eventuais danos que causar em decorrência do referido uso.  

 

5.4. Da Vigência e Rescisão e do Foro  

O presente Termo de Compromisso vigorará a partir da data de sua assinatura e seus efeitos quando do efetivo início do trabalho voluntário. Sua rescisão 

ocorrerá automaticamente com a conclusão do processo do Programa Tempo de Aprender. 

 

6. LOCAL E DATA 

6.1 Local: 6.2 Data: 

 

7. ASSINATURA 

7.1 NOME DO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO: 

 

7.2 ASSINATURA DO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO: 

 

 

ATENÇÃO: O Termo de Compromisso deve ser assinado pelo Assistente de Alfabetização Voluntário e arquivado pelo Ente Executor (NRE/ SEED) 

pelo prazo de 5 (cinco) anos. Portanto, NÃO deve ser enviado para o Ministério da Educação - MEC. 
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ANEXO V 

EDITAL/ SME / Nº13 de 2022 

 

Termo de Disponibilidade do (a) Assistente de Alfabetização Voluntário 

 

Eu, ____________________________________________________________, RG nº:________________________, Assistente de Alfabetização, 

inscrito no Programa Tempo de Aprender, por meio do presente Edital Público de Credenciamento, para desenvolver as atividades de alfabetização, 

comprometo-me a cumprir a carga horária de 5 horas semanais para alfabetização nos horários destinados ao funcionamento da turma, confor me 

descrito no referido Edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potim - SP ____, ______de _______________ de 20 ____ 

Local e data 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) 
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ANEXO VI 

EDITAL/ SME / Nº13 de 2022 

 

Termo de Compromisso de Participação nas Formações  

 

 

_______________________________________________, RG:___________________________  

concordo que o credenciamento e a seleção para desenvolver a função de Assistente de Alfabetização Voluntário, objeto do presente Edital, exige 

como obrigação a participação nos Cursos de Formação ofertados pelo Programa e/ou SME durante o ano de 2022, sob pena de ser excluído, a 

qualquer momento, da função na qual estou me vinculando e que o não cumprimento da formação em que eu estiver inscrito vetará minha participação 

como Assistentes de Alfabetização no Programa Tempo de Aprender.  

 

 

 

______________________________,_____ de ________________________ de 2022. 

(Local e data) 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) candidato (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
                                                                                      • TERRA DO ARTESANATO • 

__________________________________________________________________________________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

 

 
 

ANEXO VII 

EDITAL/ SME / Nº13 de 2022 

 

Declaração de Disponibilidade (para servidores públicos) 

 

Pela presente Declaração de Disponibilidade, eu ______________________________________ RG nº _______________________, CPF 

nº_____________________________, servidor público ocupante do cargo de __________________________________________, do Quadro de 

Pessoal do (a) ________________________________________________________________ em exercício no (a) 

______________________________________, declaro ter disponibilidade de _____ horas no turno _____________________, para participação 

nas atividades no âmbito do Programa Tempo de Aprender. 

DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas, sob pena de responsabi lidade 

administrativa, civil e penal, e estou ciente que, o trabalho voluntário que desenvolverei, nos termos da Portaria nº 280, de 19 de Fevereiro de 2020, 

alterado pela Portaria nº 546, de 20 de julho de 2021 e consolidado pela resolução nº 06, de 20 de Abril de 2021, e as horas trabalhadas não 

interferirão no cumprimento da minha jornada de trabalho em quaisquer instituição em que tenho vínculo empregatício.  

 

______________________________,_____ de ________________________ de 2022. 

(Local e data) 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) servidor (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
                                                                                      • TERRA DO ARTESANATO • 

__________________________________________________________________________________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

 

 
 

ANEXO VIII 

EDITAL/ SME / Nº13 de 2022 

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA – UEx 

01 - Razão Social 02 - CNPJ 03 - Município 04 - UF 05 - Mê/Ano 

_______/______ 

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR 

06 - Nome 07 - CPF 08 - Endereço 09 – Telefone 

 

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO 

10 - Data do Mês 11 – Dia da Semana 12 - Horário 13 – Atividades Realizadas 14 - Assinatura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

15 – Número de Turmas Monitoradas: 

16 – Valor Recebido no Mês (Inclusive, por extenso): R$ 

        Cheque Nominal Nº: 

BLOCO 04 – AUTENTICAÇÃO: 

______________________________ 

Local e Data 

_________________________________ 

Assinatura do Monitor 

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.   

___________________________ 

Assinatura do(a) Dirigente ou do (a) 

Representante Legal da UEx 

______________________ 

Local e Data 

________________________ 

Nome do (a) Dirigente ou do (a) 

Representante Legal da UEx 
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ANEXO IX 

RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 

BLOCO 01 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx) 

02 – Razão Social 

APM da _______ 

03 - CNPJ 03 - Município 04 - UF 05 – Mês e Ano 

_______/_______ 

BLOCO 02 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO 

06 - Nome 07 - CPF 08 - Endereço 09 - Telefone 

BLOCO 03 – TRABALHO REALIZADO 

10 –Data do Mês 11 – Dia da Semana 12 - Horário 13 – Atividades Realizadas 14 - Rubrica 

_____/_____/____  07h00 – 09h00   

     

     

     

     

     

     

     

     

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R$ 

______________________________________________________________ ( REAIS), a titulo de ressarcimento de despesas com transporte 

e alimentação referentes a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Alfabetização, em escolas públicas definidas em 

Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe,sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do PDDE. 

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO _________________________________________________ 

_______________,________ de ________________ de _________ 

Local e Data 

_________________________________ 

Assinatura do Voluntário 

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória 

__________, ____ de _______ de ________ 

Local e Data 

 

Nome do (a) Dirigente ou do (a) 

Representante Legal da UEx 

 

Assinatura do (a) Dirigente ou do (a) 

Representante Legal da UEx 

 

 

Cheque: ______________ 

Turma:_____ Ano:______ 
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ANEXO X 

EDITAL/ SME / Nº13 de 2022 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER 

 

RELAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER 

 

RELAÇÃO DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER 

EMEIEF AMADOR GALVÃO CÉSAR 

EMEF BENEDITO LÚCIO THOMAZ 

EMEF JUDITH SIQUEIRA WEBER 

EMEIEF INTEGRAL LAR MONSENHOR FILIPPO 

 


