
           ESTADO DA BAHIA
           PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
           SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
           Gabinete do Secretário

PORTARIA Nº. 002/2014

DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014

O  SECRETÁRIO  DE  EDUCAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  DE  CAMAÇARI,

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Constituição Federal

e  pela  Lei  Orgânica  do  Município,  considerando  a  necessidade  de  selecionar  professores

alfabetizadores para o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos- Brasil Alfabetizado;  –

Conforme Decreto Federal 6094/2007, Meta 5 do PNE – Plano Nacional de Educação,

 

RESOLVE

Art.  1º.  Realizar  Processo  Seletivo  Simplificado  para  constituir  quadro  de  professores

alfabetizadores  deste Município, com o objetivo de assegurar a efetiva participação, nas turmas

de alfabetização, de todas as pessoas, a partir dos 15 anos de idade,  não alfabetizadas.

Parágrafo primeiro. O quadro será formado por até 180 alfabetizadores, com a seguinte carga

horária.

I –  alfabetizadores  devem cumprir jornada de 12h semanais;

Art. 2°. A seleção dos professores alfabetizadores  será feita através de análise de curriculum e

entrevistas:

§ 1º A seleção dos professores alfabetizadores deverá considerar que o candidato deve:

I - ser preferencialmente professor de rede pública de ensino;

II - ter, no mínimo, formação de nível médio completo;

III  -   ter  e comprovar  experiência  anterior  em educação, preferencialmente,  em educação de

jovens e adultos;

IV  -  ser capaz de desempenhar todas as atividades descritas para os alfabetizadores no Manual

Operacional do PBA (Programa Brasil Alfabetizado – Anexo I);

V - não estar recebendo nenhuma bolsa de estudos de outros programas federais.
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Art. 3º. As inscrições, entrega de documentos e curriculum, serão de 17/02 até 20/02/2014 (das

08:00  às  17:00hs),  na  Coordenadoria  Ensino  e  aprendizagem-CEAP  (ED:  CIDADE  DO

SABER,SN, Centro, Camaçari/BA).

Parágrafo primeiro. As entrevistas com os inscritos serão realizadas no dia 25/02/2014, das 08:00

às 17:00hs, no mesmo local.

Parágrafo segundo. A lista dos selecionados será divulgada no dia 05/03/2014, através do site da

SEDUC (www.seduc.camacari.ba.gov.br) e, posteriormente, no DOM. 

Art. 4°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,

 EM 10 DE FEVEREIRO DE 2014.

LUIZ VALTER DE LIMA

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO


