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PREFEITURA DE BACABAL DO MARANHÃO                                                                                   
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA                                                                                                          

PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 

 

Processo Seletivo Simplificado para atendimento ao Programa Mais 

Alfabetização–Edital Nº001/2019 

A Prefeitura de Bacabal – MA, aderiu ao Programa Mais Alfabetização, ofertado pelo 

Ministério da Educação (MEC). O Programa Mais Alfabetização, instituído pelo 

Ministério da Educação (MEC) pela Portaria Nº 142/2018, tem como objetivo fortalecer 

e apoiar técnica e financeiramente as unidades escolares no processo de alfabetização de 

estudante regularmente matriculados nos dois primeiros anos do ensino fundamental.  

RESOLUÇÃO NO 7, DE 22 DE MARÇO DE 2018 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:                                                                                                                       

Constituição Federal de 1988;                                                                                                                                     

Lei no8.069, de 13 de junho de 1990;                                                                                       

Lei no9.394, de 20 de dezembro de 1996;                                                                             

Lei no9.608, de 18 de fevereiro de 1998;                                                                                   

Lei no11.947, de 16 de junho de 2009;                                                                                  

Lei no13.005, de 25 de junho de 2014;                                                                         

Portaria MEC no4, de 4 de janeiro de 2018.  

O programa observa as determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB, Lei n° 9.364, de 20 de dezembro de 1996, cumpre a determinação da 

Base Nacional Comum Curricular - BNCC (Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro 

de 2017), quando diz que, nos dois primeiros anos do ensino fundamental, a ação 

pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades, 

para que os alunos apropriem-se do sistema de escrita alfabética, de modo articulado ao 

desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em 

práticas diversificadas de letramentos. 

O apoio técnico é realizado por meio da seleção de um assistente de alfabetização, 

a cargo das secretarias de educação, por um período de cinco ou dez horas semanais, para 

cada turma de 1º e 2º anos. O assistente deve auxiliar o trabalho do professor 

alfabetizador, conforme seu planejamento, para fins de aquisição de competências de 

leitura, escrita e matemática por parte dos estudantes. Cada Unidade de Ensino deverá 

seguir o seu Projeto Político Pedagógico, diagnóstico e as intervenções necessárias para 

subsidiar a aprendizagem do aluno.  
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Os profissionais contam, ainda, com avaliações diagnósticas e formativas, 

disponibilizadas no sistema de monitoramento, a serem aplicadas aos estudantes em 

períodos específicos, com o objetivo de monitorar o desenvolvimento da aprendizagem 

nos dois primeiros anos do ensino fundamental.  

O Mais Alfabetização será financiado com recursos do Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE), específicos para o custeio de materiais pedagógicos como para o 

ressarcimento dos Assistentes de Alfabetização que atuarão como voluntários, conforme 

Lei Federal nº 9.608 de 18 de janeiro de 1998. Para 10 horas semanais o ressarcimento 

será de 300 reais por turma. Já para turma de 5 horas semanais, o ressarcimento será de 

150 reais.  

A seleção dos Assistentes de Alfabetização será por meio de análise de Currículo, 

com dados pessoais (endereço, telefone e e-mail atualizados), informações acadêmicas e 

profissionais, devendo ser entregue a partir das 8h do dia 30 de maio até às 14h do dia 07 

de junho de 2019. O local da entrega será na Estrada da Bela Vista, Nº 400, Parque 

Manoel Lacerda, (Secretaria Municipal de Educação) 

Os critérios para o preenchimento das vagas deverão seguir na ordem, os seguintes 

requisitos:   

I - Ser licenciado em Pedagogia; 

II - Ter habilitação profissional em magistério para os anos iniciais do ensino 

fundamental menor;  

III–Estudantes de Pedagogia e afins, a partir do 4º período; 

IV – Ter disponibilidade para dedicar-se ao Programa e suas formações sempre com 

foco na aprendizagem do aluno; 

V- Não ter vínculo trabalhista em nenhuma empresa privada ou pública; 

Os requisitos previstos deverão ser documentalmente comprovados pelo (a) 

candidato (a), através de vias originais, no momento de sua convocação. 

 

DAS VAGAS  

Serão ofertadas 40 vagas distribuídas entres as escolas da zona urbana e rural, obedecendo 

a carga horaria de 5h e 10h semanais conforme a resolução do PMALFA, pois, das 40 

vagas, 15 serão destinadas para zona rural e somente os candidatos desta região, 
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concorrerão as mesmas, este edital esclarece ainda que 10 vagas excedentes serão 

preenchidas caso há necessidades e somente para a zona urbana.   

DO RESULTADO 

O Resultado preliminar será divulgado no dia 11/06/2019 às 10h pela Secretaria 

Municipal de Educação. É de responsabilidade exclusiva do (a) candidato (a) acompanhar 

a publicação, a divulgação, o resultado e todas as informações que serão postadas no 

prédio da Secretaria de Educação. 

Os casos omissos neste edital serão analisados e resolvidos pela Coordenação de Gestão 

Estratégica do Programa Mais Alfabetização SEMED. 

DA CONVOCAÇÃO 

Os selecionados deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação no dia 14 de 

junho às 9h munidos de documentos pessoais (RG, CPF, Título de Eleitor, comprovante 

de residência, comprovante de escolaridade, comprovante de reservista  ( sexo masculino, 

uma foto 3x4), caso haja desistência ou não comparecimento, convocaremos os 

subsequentes 17 do corrente mês.  

  

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

PERÍODOS ATIVIDADES 

29/05/2019 PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

30/05 A 07/06/2019 INSCRIÇÃO NO SELETIVO 

11/06/2019 RESULTADO PRELIMINAR 

14/06/2019 RESULTADO FINAL/CONVOCAÇÃO 

 

Bacabal - MA, 29 de maio de 2019. 

 

Prof. Luiz Paulo Brito Rocha                                                                                                                 

coordenador do PMALFA                                                                                             

portaria nº 110/2019 

 

Prof. Marcos Ferreira Silva                                                                                                                 

Secretário Municipal de Educação                                                                                             

portaria nº 68/2019 
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