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O Decreto 6.094, de 24/04/2007 do Ministério da Educação define, no inciso II do 

Art. 2º, a responsabilidade dos entes governamentais de "alfabetizar as crianças até, 

no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por exame periódico 

específico" o que é ratificado pela Meta 5 do Projeto de Lei do Ministério da 

Educação, que trata sobre o Plano Nacional de Educação.  

 

Em atendimento à Lei, o governo federal, os estados e municípios assumiram um 

compromisso formal de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas ao 

final do 3º ano do Ensino Fundamental, dentro da faixa etária estabelecida, criando 

assim o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. 

 
As Ações do Pacto Nacional são um conjunto integrado de programas, materiais e 

referências curriculares e pedagógicas que serão disponibilizados pelo MEC e que 

contribuirão para a alfabetização e o letramento, tendo como eixo principal a 

Formação Continuada dos Professores Alfabetizadores. Estas ações apóiam-se em 

quatro eixos de atuação: 

 

I - Formação Continuada de Professores Alfabetizadores 
II - Materiais Didáticos e Pedagógicos 
III – Avaliações 
IV – Gerenciamento, controle social e monitoramento 
 
 



Para realizar a formação dos Educadores da rede municipal de Camaçari, a Secretaria 

de Educação – SEDUC, através da Coordenadoria de Ensino e Aprendizagem- 

CEAP estabelece este Processo Seletivo para atender a demanda do eixo I: Formação 

Continuada de Professores Alfabetizadores. 

 

O processo será realizado no período de 17 e 18 de Fevereiro com a seleção dos 

Orientadores de Estudo, os quais farão um curso específico, com 200 horas de 

duração por ano, ministrado por universidades públicas e serão responsáveis pela 

Formação Continuada dos Educadores do Ciclo de Aprendizagem I (1º ao 3º anos) e 

as Classes Multisseriadas, no Município de Camaçari.  

 

Os encontros com os Professores Alfabetizadores serão conduzidos por Orientadores 

de Estudo, os quais deverão atender aos critérios abaixo: 

 

1. Ser professor efetivo na rede com carga horária de 40h. 

2. Dispor do diploma de Pedagogia ou Licenciatura. 

3. Ter no mínino 03 (três) anos de experiência comprovada no Ciclo de 

Aprendizagem I (1º ao 3º anos). 

4. Ter experiência comprovada na formação de Professores Alfabetizadores. 

5. Ter experiência como tutor ou cursista do Programa de Formação Continuada de 

Professores Alfabetizadores. 

6. Não estar recebendo nenhuma bolsa de estudos de outros programas federais. 

7. Ter pleno conhecimento da Proposta Pedagógica e Curricular do Município e do 

Pacto com os Municípios. 

8. Ter domínio acerca da matriz de referência da Provinha Brasil e Avalie Alfa. 

9. Ter disponibilidade para ausentar-se do município para participar da formação 

dos Orientadores de Estudo em outras cidades. 

10. Ter participado da formação do PNAIC em 2013. 

 

Os candidatos selecionados, dentre outras atribuições, deverão: 

 



1. Participar de todos os encontros de formação municipal e estadual. 

2. Realizar o planejamento e a formação dos professores alfabetizadores aos  

SÁBADOS. 

3. Participar do grupo do Núcleo de Estudos e Pesquisas Educacionais - NEPE. 

 
Os interessados em participar da seleção devem comparecer nos dias 17 e 18 de 

fevereiro, das 8h às 17h, na Coordenadoria de Ensino e Aprendizagem – CEAP, 

localizada no 2º andar da Cidade do Saber, na Rua do telégrafo S/N Bairro do Natal 

Cep-42800-000, com CÓPIA AUTENTICADA dos documentos para análise curricular. 

 
DOCUMENTOS: 

 

1. RG 

2. CPF 

3. PIS ou PASEP 

4. Comprovante de residência atual 

5. Currículo Lattes 

6. Diploma de graduação em Pedagogia ou Licenciatura 

7. Certificado de Pós Graduação e/ou Mestrado 

8. Certificados com Carga Horária de no mínimo 80h de cursos voltados para 

Alfabetização e Letramento. 

9. Declaração de experiência em Formação Continuada de professores 

alfabetizadores. 

10. Declaração de atuação mínima de 03 (três) anos em turmas de 1º ao 3º ano. 

11. Certificado do Programa Pró-letramento. 

 



Os candidatos deverão comparecer na Coordenadoria de Ensino e Aprendizagem 

– CEAP, localizada no 2º andar da Cidade do Saber, na Rua do telégrafo S/N Bairro do 

Natal Cep-42800-000, no dia 19 de fevereiro, às 8h:30min para entrevista. 

A lista dos candidatos selecionados estará disponível no site da SEDUC no dia 21  de 

fevereiro de 2014. 

 

Camaçari, 14 de fevereiro de 2014. 

 

Luiz Valter de Lima 
Secretário de Educação de Camaçari 


