PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE BALSA NOVA
EDITAL N° 16/2018 - SMECE
CONVOCAÇÃO DE ASSSITENTE DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS
ALFABETIZAÇÃO PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PE. BOLESLAU LIANA

Considerando a Portaria n° 142, de 22.02.2018, que institui o
Programa Mais Alfabetização, que visa fortalecer e apoiaras unidades escolares no
processo de alfabetização dos estudantes regularmente matriculados no 1° e 2° ano do
Ensino Fundamental:
Considerando a Resolução 7 de 22.08.2018, que autoriza
destinação de recursos financeiros para cobertura de despesas de custeio nos moldes
operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, as
unidades escolares públicas municipais, estaduais e distritais que possua estudantes
matriculados no 1° ou no 2° ano do Ensino Fundamento Regular, por intermédio de suas
Unidades Executoras Próprias – Uex. a fim de garantir apoio adicional ao processo
alfabetização no que se refere à leitura, escrita e matemática no âmbito do Programa Mais
Alfabetização:
Considerando a Lei Federal 9.608 de 18.02.1998, que dispõe sobre
o serviço voluntariado e dá outras providências.
Considerando Edital 08/2018 – SMECE, princípio da razoabilidade,
celeridade processual e do Item 9.6 que dispõe que os casos omissos deste edital serão
resolvidos diretamente nas Instituições de Ensino com a comissão organizadora em acordo
com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Balsa Nova,
RESOLVE,
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE BALSA
NOVA, torna público o edital de convocação dos candidatos aprovados em outras
unidades escolares do Município de Balsa Nova, para no prazo de 24:00h manifestar
interesse em ocupar a vaga de “Assistentes de Alfabetização voluntários” para o
“Programa Mais Alfabetização”, instituído pela Portaria nº 142, de 22.02.2018, publicado
no Diário Oficial da União, combinado com a Resolução 7 de 22.08.2018 e Lei Federal
9.608, de 18.02.1998, conforme ANEXO I – EDITAL 11– DAS VAGAS – DA ORDEM
CLASSIFICATÓRIA, os interessados deverão apresentar-se diretamente na Escola
Municipal Pe. Boleslau Liana situada na Rua 07 de setembro, nº 783, centro, Balsa Nova
no período compreendido de 11/07 a 12/07 das 8:00 às 11:00 e/ou 13:00 às 16:00 para
manifestar interesse e após esse prazo a escola comunicará o classificado para

comparecer assinar termo de convocação e posterior iniciar as atividades. O critério
adotado será a ordem classificatória do anexo I – Edital 11, a escola fará então convocação
através de registro em ata e disponibilizará ao candidato organização para realização das
atividades do Assistente de Alfabetização que conseguiu a classificação para vaga
disponível.

Balsa Nova, 10 de julho de 2018

GLACI ANTONIA MERCHIORI
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Balsa Nova

