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PRocEsso sEt"ETlvo slMPuHCrDo PARÂ BoL§tsrÂs Do ÂIFAM ts Goús - PRoGRAMA EM REGTME DE col^BonaçÃo pEta cRtar{ça Ât-FA3EflzaDÂ

A SECR€TARIA DE ISTADO oA EDUCAçÃO, no uso d€ suas âtribuições e em coníormidade com a Lêi 21.071, de ctg de ôgosro de 2021, e com o Decreto nc 9.947,
de 16 de setehbro dê 2021, que instituem, respe€tivamente, o AlfaMais Goiás - ProSrama em Regame de Cotàboração pelà Criânça Alfãbetizãda e as Botsas de
apoio Técnico no ámbito do Progràma AlfâMais Goiás. E aindà, amparado pelo disposto na Portariã ne 3897/2021 , SEDUC, torna púbtico o editâl de diretrizes
paía a seleção 5implificada de profissionais peíà àtua.emjunto às Secretaíjas Municipàis de Educâção oo âmbito do programa AlfaMãis Goiás.

l. oos oEJEÍvos

11o presente editâltem por objetivo 5ele.ionâr pÍoffssionais parã comporâsequipes municipâis doalfaMais Goaás, proSràmâ em ReSime de colâboração pela
criança alfabetiràda parâ âtuarjunto às secretaraas de EducaÉo dos Municípios que tenham aderidoao p.ogramá;

1.2 O alfaMâis Goiás propõe'se â Sarantir ã alfabeti.aÉo, na idade certá, de todas as criânças do Teíritório Goiano, condurindo, na perspestiva do íê8ime de
colaboíação,açõe§efical€svoltàdaspârâapáticapêdagógicaíeâlecontextu.li.àdâepàraacâpôcitàçãoeoengâjâmentodasequipesgestorasêêscolàres.
Ainda, visâ Íorlalecer a colaboração entíe Estãdo e Municípios, de modo a contribuir pârã o processo de alfabeü!.ção de todas as crtanças-do teíritório goiano,
ãssegur.ndo o desenvolvimento de competências e habilidãdes que gârantam a aprêndizaSem siSnifi€àtiva e, consequentemênte, â methoria dos índices de
alfabêtização.

1.3 O AlíàMais 6oiás tem oito componentes institucio.àis - tnstitucionolizoçõo, Ctioçõo de incentÍvos, Attautoção e mobilizoçõo, Engojomento e comunicaçõo,
Desenvolvimenlo de copocidodes, ctioção de moteiol didótico e melodologias, Fortolecimento do gestôo munbipol e escotol. Avolialõá e monitoromento - que
constituem suas ír€ntes dê âtuáção.

1.4 o Programa d€ concessão de Boltas de Apoio Técnico, institüído p€la Lêi21.071, de 09 de agosto de 2021, e p€lo Decíeto na 9.947, de t6 de setêmbro d€
2021, no âmbito do ÂlíaMâis Goiás, tem como llnalidâd€ íortalecer o re8imê de colãboração estabelecido entre Estàdo e Municípios e apoieí os municÍpios
adesos ao Progrãma no desênvolvimento € no monitorâmento das açõesdoAlfaMâis Goiás.

2. oÂs otspostçÕEs GEnAts

2.1 o intere§sado s€ inscíeverá parà concorreÍ à um dos tipos dê Boha d€ apoio Técnico, de acoído com â descriÉo dos peífis e atribuições detãlhãdos no

2.2 os rendidatos telecionãdos íarão parte do Quadro de Bolsistas do AlfaMâis Goiás - Pro8rãma em Rê8ime de colaboração pela criançã atfabêti2ãda, da
s€cretari. de tstâdo da Educàção de Goiás, e poderâo sêr convocâdos paÍa implemêntação, desenvotvimento ê e&cução dâs ;tivi;ades do programa, coníorme
às nê.êssidâd€s da adminastração_

2.3 os candidâtos selecionados ãtuârão dê forma píêsêncjãljunto às sêcretarias Muni€ipais de Educâção para â qualapticarâm no mom€nto dâ seteção.

2.4 Ao todo, serão concedidas u (onr€) modalidádes de bolsas de apoío técnico à rmplêmentação do AtfaMais 6oiás em todo têíritório, s€ndo 3 (trÊs) delas
d€stinadas aos municípios adesos ao Progràma e de que kata êste editàlde dirêtrizes pâ'a a seleçãode botsistã!.

2.5 oe acordo com ã Lei que rê8ulâmêntâ este editã|, as bolsâs seÍão concedidas pelo pra.o d€ 12 meses prorÍogáveis poÍ iSualperíodo.

i. DÂ REMU €naçÃo E loBt{ÂDA DE nÂaau{o

3 1 4 remuneração do bolsista se dârá de acordo tom a modãlidade da bolsa para a qual íoÍ selecionedq estando êsses valoíes discaiminados no Anexo z destê
edital.

3'2 o servidor §elecionado parà à bolsa exercerá suas etividâdes conÍorme a caÍ8à hoíiíria pelâ quâl Íoi contrâtádo, preíerenciâlmente com dedicaÉo exclusiya
deíâs para ã ações previstas nas âtÍibuiçôes dos atores prêvistas no Ane)(o 1destê editã|, Sarantindo ão mínimo 2Oh ;emânais de átuação.

4. oÂs EIApÂs DE sEuçÃo

4.1 Â seleção dos cãndidâtos 5e.á rea ljzãda êm q uâtro etapâs classiÍicatóriãs, à sabe. onótise de cuírícutq onólise do plono de trobolho proposto pelo conctictoto,
enttevisto e dinômiaos em qrupo.

4'2 Pãra as modàlidades de bol§âs de âmbito municipal, â seleção sêrá de responsabilidad€ d€ c:da sêcrcterià Municipât de Educâção que tenhâ ederido ao
ProSramâ, cont.ndo com ô supoÍte e âcompânhãmento pela coordênâção Regionâlde Educação a quâlo município êstá jurisdicionâd;.
4 3 É de re§ponsâbalidadê de cada sêcretaria Municlpal dê Educaçâo comunicaí ê enviàr à coordenação Regionat de Edu.ação a quàl está jura5dicionada os
documêntor soli.atâdos para ô formatizaçáo dos botsjstas setecaonados.

4 4 É tâmbém de rêspon§abilidade de cãda sêcrêtárià Municapalde Educâção ma ntêr a rquivâdos, parà eventuaÍs .onsultas, os registros do processo de setêção.
It s a selêção para todàs ãs modâlidades dê bolsa, independêntêmente de quais seiâm, leguiá o cronogramã pÍeviío no iteh 5 € obêdêc€rá âos seguintes
€ritéíiosde pontu.ção:

PoNTUÂçÁo MÁxtMA

Ánálise do Curriculo 2

Análise do Plano de Trabâlho 3

3

Dinámicà em Grupo 2

hltps:,sei.go.gov.br/sêi/conlÍoladorphp?acao=documento-rmpnmir-wêb&acao-oÍigem=arvoíe visualizar&d documênto=3.1070197&iníÉ sistê 1t9
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PONTUAçÂOTOTAL 10

i DO CROÍIOGRAMA PÂRÂ AS ATIVIDÂOES

lnscrição e entÍe8a dos documentos (omprobatórios 06 I 121 7027 a 1Ol t2 /7021

tntrêvista individuele em grúpo 13 / 1212021 a t6l 12 I 2o2t

Oivulgação dôs resultados preliminâres 7717212021

Prazo para inteíposição de Íecurgo 20/12/7021

DivulBação do R€sultado tinal 22h212027

Assinatura dotêrmo dê compromisso pelo5 bolsiías 2217212021

Prazo d€ envio da5 informações das SMEs para às CRES 23h2/2O2r

Prã.o de envio dàs informaçôes das CRts para a SEDUC 24112/2021

lnicro das alividades e dã v,gênciâ do contrato 03/ou2022

6. DÀS titscRtçôEs

6.1tst€ editaldê sêleção simplificada iá orientârã seleção dasequipes municipãisdo
AlíeMais Goiás na5searetâriãs Municipais de Educação e ficará a càr8o destâs a publicãção do mesmo em seuscanais dê comunicâção.
6.2 As in§cíiçõe§ deverão seí Íeêlizadas píes€ncialmentê na sêde das Secretarias Municipais de EducaÉo pâra a quelié concorrêr à bolsa.
6.1No ato da inscrição deyerão serapresêntados os se8uintês documentos comprobatóíjos:

l' víntulo coíno s€rvidor êÍetivo, êm comissão ou temponírio lotádo em sêcretaria Municipatdê Educação de Municipio Goiano ou nesta paíai
2. Currículo;

3. Plôno de úabâlho individuâ|, coníormê orientâdo no item 7 dêste editat.

54 Ao preêncher o íormulárao de inscrição constânte no Anero 3 deste editel, o cândidato dêvêá setecionar à modatidadê dê bolsa pâê â quâl êstáconcoÍrendo, respeitãndo 03 requisitos prevastos no item 7 e no Anexo l deste editê1.

7. rx) CUn CULO, p]ÂÍ{O DE TRABA|HO, EÍ{TREV|STAS E DtÍ{ÀMtCA' EM GRUPO

7l o currículo atualizâdo deverá serentregue, em cópia fisicã, juntâÍhente com o íormulário do Anexo 3, no eto da anscíição.
7'2 o currículo devení compÍovaí exp€riência em projêtos educa.ionais, preferenrialmentê êÍn espeços dê lideÍança, bêm como formação ou especjeli2ação naárea pedagóBicâ ou coírelátas.

7.3 o plano de trabâlho deverá serentregue, em cópia ísicà, indeÊda ao cuíículo ê âoÍoímulário do Ano(o 3, no âtoda inscrição.
7 4 o pleno de tràbalho dêv€rá dêmonstràr domiítio dãs hâbilidâdes dê análisê de indicâdore§ educacionâis e ptanejâmento com besê €m diegnósticos eevidências ê forte senso de priorização dâ gôrentia das eprendizâgens aos âlunosSoiãnos;

7'5 o modeio do Prano de Trabarho conste noAnexo4 deste editare devená sêr ltirirado peros cándidatos.
7 6a5 etapas de entrevista € dinámi.âs em Srupo avaliârão a capãcidade de romãda de dêcisão, detrabathoem êquipê e o perfilde tiderànça do§ cândidatos.

It. DO pERflt E ÂÍRt8UtçôES DOS ATORES SET ECTOÍ{ADOS

8'l' ao seleciontsr a modalidade de bolsâ parâ e qual sê eplicaíá, o candidato afirmã ciênciâ do perfil e das âtÍibuiçõês inerentes à ativtdede que êxercerá noámbito do Alfa Mâis Goiás.

8.2 consta no Ânexo l deste êditalo de!.ritivo com o pêrfile a âtribuação dos àtor€s de cadá modâlidadede botsa ofêrtãdô.
8 3 o cuÍnprimêntodo perfile das atribuações prevaíos no Anexo 1são requisitos parâ ã remunêraÉo dasátvídades.

9. DOS RESUTTADOS E RECURÍ)S

9l a listagem com os resultados prêliminâres será publicâda pelês secretariâs Municipais de Educaçâo a fim de garàntir a trônsparêncie ê idoneidade do

9 2 Após ô publicação dos rêsultados preliminares, os candidatos que entenderem n€cêssário poderão, no prâro eíabelecido no item 5, protocorâr recuíso dadecisão preenchendo oÍoímulário quê conÍã noÂnexo 5 deste ediiâle €ntre8ôndo presenciôlmente no mesmo lo.alno qualrealizou sua inscrição.
9 3 os responsávei§ pela seleção deverão ávaliaros Íecursos e respondeíem individualmentê â cada um por meio do ê-mail câdãstrado no formulário entreSue.
9'4 Âpós decoÍido o píocêsso de selêção de à.ordo com o contido neste êditâ|, es secreteriâs Municipâis de Educãção (sMEs) deverão enceminhar pârâ a5coordenações Regionaas de EducaÉo (cRE ) às quâi! est:lo jurisdi.aonados os documentos dos bolsirtás selecionados, de acordo com o previsto no itêm 10

9 s o íormato d€ ênvlodos documêntos pod€ 5êr acordãdo êntre as cREs e âs sM[s da formâ que melhoratendà às partes intêressadas,
9'5 após re€eber os documentos dos bol§i§tâs municipais, a coordenãção Regionât de Educâção iná preenchêr umâ plônithâ com a síntes€ dos dâdos, conÍormeoíiêntação à s€r formalizadà por e§t pastã via Sanemà tl€trônico de lnlormãÉo (sEt), e âinda, enviarà êíâ pastâ a cópia c,igitatizadã dos do.umentos para cadabolsista d€ €âd. município.

9 7 as coordenêções Regionais dê EducãÉo irão receberviâ sElo modelo dê planilhâ para prêenchimento e mãiores orientâções â íespeito cÍo processo.
9't Apó§ re'ebêros dâdos das coordênâçôês Regionàis de Educâção, €ía pastâ irá consolidâíos dados e píovadenciaro pàSamento dos atorês.

IO. DO COiIIRAÍO E PAGÂME}JTO OAS BOLSÀ§

10'1as Secretârias Municipais de Educação fica.ão responsáveis por providen.iar a assinãtura doÍermo de compromisso dos atorês que s€tecionarenl.
https://sei go gov.br/s€i/cônlroladotphp?acâo:doclmonto-impíimir-web&acao_origem=aívore-visualizar&id_documonto=3.r07g1g7&infta 
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10.2 Pãrâ recebiÍnênto dô bolsâ será indispen§ável â assinatura dê vie ísica do Termo de compromisso do Bolsista que coníã no Anero 6 dêíê edital. Os
documentos dêvem s€r assinados pêlos selecionâdos ê êrwiados à estã Pãstâ junto com os dêmais documentos pessoâis dos bolsistas.

lO.3 À esta pastô só serão repassados os dados dos sêlêcionados por mêio de planilh., âcompanhado da documêntação comprobãtórja dos bolsistas, via SEl,
como prevê o item 9 6, fidlndo as sêcnetãriàs Municipâis e as Coordênêçõêr ReSionáis de EducaÉo responsávêis pela veíaciàade dos dados ênviàdos e pelo
alinhámêôto € cumpramênto do contido no Íêrmo dê Compromisro junto âor ãtores selecionedos.

1O.4 S.râo necessáriãs as seSuintes lnformaçõês dos bolsistat sendo n€cessária paíâ os itens à âté o fâ cópia digitâlizada da documêítação comprobâtória:

I . Re8istro cerâl de ldentidadê - RG:

2. Cadâstro dê Pessoã Firica - CPFi

l. Cópia docôrtáo do bencocontendo os dâdos banérios âtuàtizados;

4. P|S/PASEP;

5. Compíovântê de Endêreço;

6- Termo de Compromasso assinadoi

1. E-mail - A seí pteenchido pelo Regionol dirctomente no ptonilho

8. Telefon€ com WhatsÂpp - A ser pteenchido pelo Regiondl dirctomente ho ptonilho.

10.5 os pâ8afiêntos das bolsas serão €feàvados pela secretâriá de Estado dâ €ducação, por meio de depósitos em contâ corrente, segundo os dados bancárjos
apre§entado§ pêlos candidôtos e êíúiâdos pêla CoordenaÉo Rêgionatde Educeçãoà esta pâíá.

10.6 As contas coríentes para pa8àmento deverão seÍ de titu teridade do bolsista.

I L DA |MpOIS|B|UDAOE IrE COiÍTRÂrAçÀO

u.l Será vedada ã contrataçâo do cândidâto quê:

I - Na ins.riçâo, iníormaí escolâridade quê 8eíe pontuaÉo meior que a efetivamentê comprovada;

2. Não comprove a êscoláridade mínimâ eri8idá perâ o citíBo de inscrição;

I Esteja incompatívelpere investidurâ êm caí8o público em decorrêocae dà aplicâção da penâ dê demissão ou destituaÉo de car8o êm coíÍrissão;

'l- Esteja impedido de ser contrêtádo pele edministreÉo em decoírência da âplicação de pena em sandicáncia admini§trátiva ê que tenha sido submetido em
rarão dê ato praticedo em aeláÉo contft[ual anterlor;

5 com acÚmúlo ilícito de car8o, êmpreSo ou função pública, êxcêto 05 casos permfidos pelo Ân. 37 da constituiÉo Federá|, com compânbilidade de
iornadas, que deverá s€r declerâdã e justiÍi@da em termo próprio;

6. Tenha soÍÍido condenação criminal dê qualdecorrâ proibição de contrâtercom a âdministração pública, enquento pêrdúrãrem sêusefuitos;
7. Estejâ àposentado, nâ.ondiÉo de readaptâdo deíinativo ou por invâladez, êm cârgo ou funÉo equirálent€ à pretendidâ;
8 Não âpresentãr ã documentâção êxiSide neíê processo seletlvo simplificado, ou eprêsentar documentos inidôneo§, com informações não veíificáveis ou

coín informeçô€s que se demonstrêm Íal$sj
9' OÚe eíeja respondendo, €m quâlquer âmbito judicial, prccesso que tenha por objeto d€núncias dê pÉtica de pêdofftia, recismq injúriá rà€iat €/oupro(êrsor por rmprobidade àdministràhvô;

10. tm câso dê estarimp€dido contratuâlmênt€ dê receber ou acumular bol$s dê àpoiotécnico;
I I - Qu.ndo o cãndidato não acêatàr âr condiçõês do Têrmo de Compromisso.

t2. DAS D|SPOS|çoE5 ÍtÍ{Âts

11.1as vàgas seíâo Pre€nchidas conform€ ã vacáncia e a ne@ssidade das ações rêãlizadas peto programã AtfaMâis Goiás.
11.2 Os casos omissos ou especiais serão resolvidos pêlâ S€cretariâ de Estado da Educeçáo de Goiás,

11'3 A eíetivaÉo da inscrição implica na âceitação, por parte do endadâto, das normas fixadâs no presente edital ê demais nomatirações que regem a matériâ.já publicados e/ou a serem publjcâdos poíeriormeítê.

114 É de inteka íêsponsebilidade do(ã) candidáto(a) Inscrito(a) no Processo seletivo ecompanhâra pubtíceção de todos os atos referentes e êste cenâme.
l1'5 

^ 
v€ràcidade de todas as informâçõ6 prettadas durante o processo seletivo são de responsabiladade do cândidâto, estândo o mesmo ciente dâsconsequénciâs leg.is decoírentes de pr€íar informaÉes inverídicas.

11'6 A Secretaria de Estàdo da Educâção de Goiás nâo se responsâbiliza poí lnfoímâções invêrídicas apresentadas petos candidatos e 5e reserva ao direito dêpenali.ar o mesmocom a exclusão dô pro.esso setetivo ê outràs mêdidas que jut8âr c;iveis às viÍas dã tei.

1l'7 À sêcretaria de Estado da Edu.áção de Goiás- ficô rêservado o direito de prorroSar os prázos de anscrição e/ou dê convocação perà quatqu€r fase doProc€sso Seletivo, incluindo rêtiScaçôes do Êditâ1, tnformâ ndo evêntuais attêrâçôes.

11'8 tica reseÍvado à s&r€tariâ de Estadodê Edutação dê Goiásodireito de prorro8ar, revogaÍ ou anutaro presente processo selêtivo simplificàdo.

Goiânaa,26 de novêmbÍô ds 2021

Ap3rê.ad. de Fánh. Gãviott soerês pêrci..
sêcretár a de ÊsGdodã tducação

aNExo t - PERFllt aÍitautçÁo oos aroREs
Â.ticulador Munl.lpal

Pê.fi1

l. Te' formaçào superior em Li.en(iatura em Pedagogia ou áreas afins, com conhecimento sobr€ Êducação tnfantite AIÍabeti?ãção.

httpsJ/sei go gov br/sei/contíolador.php?acao=docuínênto imprimir-web&acão-origêm=aÍvorê_visualizar&id clocumento=3107g1g7&infra sist6 3/9
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2. ser servidor público estadual e/ou munÍcipel, com vínculo eíetivo, em comissão ou têmpoÉrio, com êxperiência em gestâo públice ou de poetos e em
rêtência de classe comproyôdas.

.1. Ter, preferenciâlmente, exercido íunÉes de lidêrânçá.

4. Possuir conhecimentos básicos de computação, parô lidàr com o SIGE, pacote Office, Drive € Ambientes Virtuôis de Aprendt2â8em/ÂVA, bem como com
sistemasd€ moíitoraÍnênto e controlede píocêssos pedagfuicos e opeíaclonais.

5. Residir no município para quàl íoi sele.ionado ou adjácências.

6. Íeí conhecimento de políüca5 públices íâ área de educâçâo e posturà coêÍente (teórico-páticâ) com ãs concepções ãpresentádâs nos referencieis de BdSe
Nocíonol Comum Cuíticulor e do Dúumento Cuniculot poto Goiós - Anpliodo, assim como conhe€imento de indacadores de desempenho do Ensino
Fundâmentale de indacedorcs dequalidade socialdâ EducãÉo tnfantit.

7. ser capà! de ânâlisáÍ cenários, definir metas € ações, elaborândo plano de tmbâiho pârã implementaçào do programa AlfaMâas, ássim comq o
monitorãmento e avâliaçãode sua execução.

L T€r di§ponibilidade pãrâ acompanharâs eções doseu municipio ê locãlidades vinculedâs a ele, bem como pãÍã viagenscom p€moite.

9. Ieí habilidedes parà trabalhâr de maneií. colôborâtiva, estabelecendo uma comunicação âsserti\ra no âtendimÊnto ão público êm geral e nos
encaminhamentos com o articuledor regional, proÍessoí€s-formadores municipâise equipesgêíoíâs dãs escolas e cêntr6de educação iníentil.

I0. Teí habilidâde§de gerenciâmento de demêndâse coníitos, €n8âjendo os diferentês etorcs envolvidos nâs âçôes do proSÍama AlfâMâis Goiás.

ll. TeÍ postura ética etrãnsparêntê na condução dostÍabãlhos.

ÂtÍibulçõct

l

Conhecêr os documentos, os componêntes inítucjonais e os fundamêntos teórico-mêtodolligicos do progrâma AlhMâis Goiás, ancorados em
indicador€s de avaliaçâo de qualidâde social da Educâçâo lííantil e dê dêsempenho do 1e e 2p anos do Ênsino Íundamentâl (EF), bem como ná Bose
Nocional Comum Cur culor (8NCC) e no Documento Ct íriculot poro Goiás - Amptiodo (OC4O Amptiôdo)_

Articular o desenvolvimento dâs áções dos êiros lceslão Estratégica e Gestão Pedâgógi.â) e dos componentes insütucionãas (tnstitucionelizaçãq Crieção
de lncentivos, Árticulaçào e Mobilização, En8ejamento e ComunicãÉo, Oesênvolvimento de Câpâcidades, Cííação dê Materiat Didático ê Metodotogies,
tortâlecimento da G€stão Munacipâl e Escolar e Avaliâção e Monatoramentol, no muntcÍpio_

Elaboraro Plano deTrabálho municapaldê acordo com às metas estabelêcidas pelo programa, pm diálogo com os Íormadorês-municipais.

Esta bêiecer contín ua intêío.ução com o àrticutador íegionâldo progrôm..

Promover ôtividades constántes de interação, comunicôção€ cooperação com ostodos05 âtores envolvidos no progrãma na esfera municioat,

Promovêr êncontros si§temáÍco5,,h ro.o ou virtuâ|, com gestores escolares, coordenãdores pedâgó8icos e professores dâs eacolas e dos centíos cte
educâÉo infàntil, para viâbilização das.ções do progíâma e, quando necessário, pâla p.oposição de intêívenções peda8ógicâs.

acompânhàr e monitorer à erecução dàs metãs âcoídadas no âmbito municipal do Prog.amâ, ã distribuição dos materiais nâs êscolâs e cêntros dê
educaÉo infannl, bem como, o procêsso de prestação d€ contas junto âos órgâos pertinente§, promov€ndo, pâre isso, todos 05 enGminhamentos ê
articulaçõês càbiveis.

Acompânhar a elatoreção de relâtóÍios perjódicos r€alirados pelos proÍe§sores,fo.madores do municipio.

compilâr e análisãrdãdos pârà elaboraçâode parecerêsê relãtórios técnicos, conÍo'mê ãs demàndas do pro8rama.

Sistemâtirâr e encâminhâr mensalmêntê paía o arlicúládor regionâl os dãdos referêntês aos instrumentais de avaliâçáo e as informações acercâ dãs ações
reãliIadas no lnunicípio, bem como quei§quer outras informaçôes solicitâdas,

ldentificãr ot dâdos dat avalieçóes exteínàs dãs es(olâs públacas do seu município e, a partir de sua análise, plânejar e prepaêr ãs intervenções
pedagó8icas nec€ssáriâs.

coordenaro processo de íêãlização dâ âvãliação institucionâtnos âgrupãmentos dê4 ê 5 anoi no ámbitodo muni.lpio.
Coordenar a aplicação das a\aliações de fluência e SÂEGO -sistema de A\ráliâção da EducãÉo 8ásica dê Goiás, em âmbito municapal.

Coordenar o processo dê disseminaçãoe ânátise dos íêsultados das ôvaliàções do muntcípio.

ldentificâr, com os proíessoresjormadores municipais, após os r€sulrador des ãvatiãções diàgnósàcãs, escolãs, cêntros d€ €ducaçâo inf.ntil e turmâs coÍn
maloÍes dificuldãdê5 pârâ oferecer, âtendimento peBonalirado âtÍãvés de plânos de inteívenÉo dê acordo com a reâladâde da escola e cêntÍo de
educação infântil, orientândo a buscâ de sotuções pârâ asfragitidedes e os desafios encontrados.

Parti.ipar integralmênle de todàs ãs reuniões, planejômentos, enaontros ê seminários promovidos pela Governâdoria do Estado dê Goiás e pelâ sEoUC,
no àmbito do Píogrâma.

Planeiarê côordenar rêuniôes pêd.8ó8i.às ê âdministràtvâs, de câ ráter foímâtivo ê infoímâüvo sempre quê necessário.
Pàrti.lpaÍ dâ elàboíâção do plàneiãm€nto (conteúdot estí.tétiãs e câlendârirâçâo) das formôçôes do progràmâ, €m ámbito municipat, pâíá os
píofissionàis dos agrup.menros de 4 e 5 ános de idad€ da Educâção tnfannt e nos le e 2a Anos do Ensino fundamentôt.
Viabilizôrá realização das formações com os proíessoíes-formadores dos municipios, tomando todes as providênciàs cabíveis,

Acompanhaí ã elaboíação de relatórios peíiódicos sobre asformações, reâlizados p€los professoresjormadoíes municipais.
Âuxiliâr no processo de divulgeção da premiãção das escolâs.

acompanher com o arhculador ÍeSionala5 açôes de coopeÉÉo técnico-pêdagó8ici ã serem deaenvolvidas pelâs escolas píemiádas do municip.o.
Elaboíar ê encaminheí pâíã o aíli.ulador íegional, Plano lndividual dê Trabalho (PtTl, relatório mensat de a$vidades e Íêquên.ia, em prâzo êstabetecido,
assim como a documentação nêcêssária para recebimento da boha.

rornêcer em tempo hábil, as inÍormôções soti.itadâs.

Cumprira legislação vitenre e asorienraçõêt da SEDUC.
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Proí€ssorÍormador Municipal em Edu.ação tníantit
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2. ser §ervidor públiao estêdual e/ou municipal, com vínculo efetivo, em comissão ou temporário, com experiência em gestão públicâ ou dê poetos e êm
re8ência de classe comprovâdãs.

l. Ter, p.eferen€iâlm€nte, exercidoíunções em proSrãmàs de formâção continuada.

4. Residk no municipioa quâl íoi sêlecionâdo ou adjâcêncies.

5. Teí conhecimênto dê politicãs públicâs na árêa de êducâção e postura coêrênte (têóí.o-prática) com a5 concepçõ€s apresentadas nos rêferêhciáis da Sase
Nocionol Comm CuftEuloÍ ê do Documento Cuniculot poro Goiós - Ampliodo, essim como conhecimento dê indicãdores de desempênho do Ensino
Fundamentalede indicêdor€sdequalidadesocialdâEducãçãotnf"ntit.

6. Possuir conh€cimentos básicos d€ computàçãq pàra lidar com o SIGE, pacote Office € Drive, e Ambientes Virtuais de Âprenditagem/AvA, bem como com
sistemâs de monitoramentoe controlê de procêssos pedagóBicos e operácionais.

7, Íêr prepãràio cientiffcê, técnicâ, tecnoló8ica e práticã, que garanta as necessáriâs quãlificaçôes para o dê5€nvolvimento das eções rormativâs reâlizadas
pelo Progràmâ AlfãMãis Goiás-

8. Teí conhe€imento sobre cuítículo, ávellâCo, matri: dê refurên€ia do Sistemã dê Avelláção da Educação Básaca - SAE8, avalaeção de indicadores de
qualidade da Educâção lnfantile progrâmâs deÍormação continuede.

9. Teí câpâcidâde pera promover fo.mâção continuâde, êm rerviço, com carátêr reÍlexivojunto às êquipês municipais.

10. Íer compromisso com a autofo.mâçâo, como caracteristice profissional e pessoâl.

I I - Ter disponibilidàde parã ãcompanhar às âções e equipes nos municípios e locãlidades da Regional, bêm como perá viagens com pernoite.

12. Teí êxperiênciâ em êlãboração de matêríeis ê propostas metodológicâs, assim como conhêcimento de boas práticãs didático-pedagógicâs, vohadas à
Educeção lnfàntil.

ll, Ter habilidades pãrã trabalhar de meneirà Eolãborativâ, estabêlecendo ume comunicaÉo asserlivâ no âtendimento âo públiEo em 8eíal e nos
encâminhàmentos com as equipes municipais.

14. Íer habilidôdesdê 8êrên.iamento dê dêmandas e conilitos, €ngajando 05 diferêntes atores envolvidos nes ações do programâ AlfaMaisGoiá§.

l5- Íer posturà éti.a ê transpôrênte ne condução dostíâbathos.

Âtribuições

conhecer os documentos, os componentes insütucionais e os íundâmentos teórico-metodolóBicos do píograma, ancorados em indicadores de ãvaliáção
de qualadade social da Educâção lníantil, bem como nà Bose Nocionol comum cuíticuloí IBNCCI e no Docuínento Cuticulot poÍo Goiós - anpliodo l}c-co
Ampliado).

Conh€cer e se apíopÍiâí dàs orientaçõês ê mãteriôis pedâ8fuicos para a Educâção lnÍantil de .cordo com a perspêctivá do proSrama ÂtíãMôis Goiás.

Farer a.ompanhàmênto ia loco, quendo n€cessáíio, das ações íeali2âdâs pelos professorês com o intuito d€ observar, íeglstíãr e propor encontros
forrhàtivos quê contemplem os desâfios em sala de aule,

Entender os Prcjetos Formôtivos, compreêndendo contêúdos, estratégias metodológicas e paêmissas de qualadade pâra formaçjo continuada
(conhecimento pedâ8ó8ico do conteúdo, métodos ãtivos de af,rendizâ!êm, paôcipãção coletiva, duíeção prolongada ecoêrência).

Âdâptàr as açõ€s formetivas à rêalidâde das escolas ê centrosde educâção inÍantildo municipio.

auxiliàÍ o articulador municipâ|, no ãcompanhamênto e monitorâmento dos procêssos íormativos do AlíeMais Goiás, vêrifiaando o desempênho e a
frequência dos professores, a fim de manteros cirlos Íormâtvos relevantes e significativos parâ âs demandas, questóes € desaÍios de sale deãula.
acessar, constent€mente, os Ambientes viítuãis dê aprendiragem (avÂl, nâ perspectiva de âcompanharas frequênciôs, notâs dás atividades de pêícu6o e
porsiveis âvâlieçóes, mantendo â interôtivadade entre os.ursistas_

tlaborar relatórios pêriódicos sobíe âs formàções realizãdas em Educâção tnÍantil no muni(Ípio.

Rêsponsabilizâase pela oí8ânização dô5 mâtrizes dos mâteriais (slides, fichâs, pautâ, vídêos, imagens, entrê outros) quê sêrão usados nos encontros

Planêiár, realizare àvâliaÍ 05 êncontros formetivos, presenciôis e/ou hoambiênte virtual, para os profussores de tdurãção lní"ntil.
lnserir nosiíêrna os relôtóÍios ÍeÍêrenter ã.ada formôção realirada com os professorês.

oraentãr os cursistas nâ elucidaçâo c,ê dúvidas reíêíentes ao cont€údo, às atividádes e as avalaeções da íormação, presencialmente ê no Âva, de foímá â
motivar ê gãrantir a êfetivâ participação do cursistâ,

Mentêr interlocução com o amculãdor municipâl do proSrema para viabitirâr o bom andamêhto da formação.

tstabelêcer contínuâ interlocuÉo com os prcíêssores das escolas e centros de educaÉo jnfântit, .om fo.o nâ imptementaÉo do currícuto da educãção
inía ntil (diÍeitos de aprendizà8ens ê câmpos de experiêncras com 3eus respe«ivos objetivos de eprendiza8êns e desenvolümento).
Au)(iliar no plenejamenro da àplicaçãodâs avaliaçõês insttucioneis, em ámbito municipat.

Apropriaí_se dos resultâdos das avâliâções institucionaú, perâ id€ntificaí, turmãs e proíêssores com meiores dificuldadês pârâ oferecer, junto com o
articuladore professor-formador reSionâ|, ãtendimento personôli.ado atravé5 de planos de jntervenÉo de acordo com a realidade dã escotâ e dosrentros
de educação infântil, orientando à busca dêsoluções paíe âsÍragitidades e os desâÍios êncontrados.

Elôborar e encãminhâí pâre o àrticulâdor municipâ|, Plano lndividuàl de Trábatho (ptT), relatório mensâl de ôtividedês e frequência, em prô2o
estâbêlêcido, assim como a documentação necessária para recebimentoda bolsa.

Fornecer, em tempo háhtl, as infoímaçôes soticitadas.

Partjcipãrde cursos d€formâção oferecidos pela SEDUC e paícejros, mediante autorização prévra.

Parhcipár de encontros 5istemáticos com o árticuládor e professor-formedo. regionel, pera viabilizôção da assjstânciã técnicô âos Bpíoíes escotãres.
coordênâdor€s pedaSdai.os e profêssoíes, ênvol\,endo estudos, análisê de casos e devotuüvas do acompânhamento da práticâ do;nte, com íoco na
Educação lnfuntil, nas rêSionaise nos municÍpios.

Parbcipar intêgrãlm€nte de todas as íeuniõe§, plan€jamentos, encontros ê seminádos promovidos pela Govêrnâdoria do Estâdo de Goiás e peta sEDUc,
no ãmbito do Programa.

Cumprir os prazos relâcionados às atvidâdes do ProSíàma, como êntreSa dê relatórios, metêriais des formãções, dentreoutros.
foÍnec€r, em tempo hábil, âs inÍormâçõ€s solicjtadâs.

Cumpri. a leSislãção vitenre e às ori€ntaçõ€s da SEDUC.
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Íer íoímêção superiorem ticenciâturà em pedâgogia ou áreâsafins, com conhêcimento êft AlÍabeüreção,

sêrrervidor pÚblico €Íaduel ê/ou municipá|, com vínculo eíetivo, êm comissão ou tempo.ário, com erperiência em Benão públjca ou de projêtos € em
regênciâ de classe comprovôdas.

Teí, prefêr€ncialmentê, erercido funções êm pmgrêmas de formãção continuàda_

Resadh no municípioa quâl íoi selecionãdo ou âdjácências.

T€r conhecimento de politicat públicas na áreã de educãio ê postura coerênte (teórico-pÍática) coÍn as concêpç6es aprêsêntadas nos reíerenciâis da BoJeNocionol comun cuniculoí e do Documento cuti.ulol poto 6oiós - ampliodo, assim como conhe.imento je ind;dorês de desempe;ho do Ensinofundementaledê indicadorêsdequâlidãdesociâlda Educaçáo tnfantil.

Possuir conhecimentos básicos de computâção, parã lidar com o slct, pacote oficê e Drive, ê Âmbientês virtuai§ de apíendizàgem/AvÀ b€m como com
sistêmàs de monitoramento e controle de proces5os pedàgógacos e operacionais.

Têr prepârãção ciêntifi.a, técnica, tecnológica e pática, que gã6nte às necessáriâs quelilicãç6es perâ o deaenvolvimento das ações foÍmativás reali2edespelo Pío8ràma AlfaMâis 6oaás.

Têr conhêcimento sobre currículo, avaliâçãq matriz de referência do sistema de Âvatiâção da Educação Básica - sA[B, indicador€s educâcionais do EnsinoFundamentele indicadores dê qualidade da Educâção tnÍantilê proSrâmas de formação continuadâ.
Íer cãpàcidade para promover formação continuade, em serviço, com êráter rêflexivojunto àsequipês munrcipârs.
Têrcompromisso com a autoÍormàção, como côrâcterísticà profissionâle pessoâl.

Ter disponibilidâde pare âcompânhar asâçõ€s e êquipes nos municípios e locâlidedes dê RetionâI, tÊÍh como pârilviagêns com pêrnoite-
Têr expêriência em elaborâção de mat€rial dadático ê metodologias de ensino e aprendi.agem, assam como conhecimento de boâs pnihcas dldático-pedagógkâs, voltâdâs ao tnsino Fundâmentá1.

Ter hábilidâdes pâía trabalhãr de maneirã colâboràtiva, estâbêlêcendo umã comunicado assertiva no atendimento ao público em gerât e nosêncaminhementos com as equip€s municipais.

Ter hâbilidades de geíenciàmento de demândà§e conflitos, engajando os diferêntes atores envo,vidos nâ§ ôçôe§ do programa AlfeMais Goaás.
Teí postura éti€a ê transparênte na conduçãodos trãbalhos.
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conhecer os dorumentos, os componente§ institucionais ê c!5 fundãmentos teórico-metodológicos do píograme, em indicedores de desempenho do u e2r eno do Ensino Fundámentál {EF}, bêm como na Bose Nocionol comum curricutor laucc) ê no Docu;ento curíkutor potu Goiá; - Ànptioao Íoc-eoAmpliâdo).

conhecere se aprop ãÍ dos màteriôis didáticos ê de metodolo8ies de en§inq voltados à alíab€tização de âcoído com a peBpectivâ do programa alíaMâis60iás.

Fà'er o âcompanhamento i, /o.o, quàndo n€cessário, das âçõês realirâdas pelos professores coÍn o intuito de observã, rêgistÍar e propor êncontrosíormãhvosquê contêmplem os desafios em 
'elá 

deaula.

Entender os Proietos Formativos, compreêndendo conteúdos, estratégiâs metodológicas e premissãs de qualidade pãra formàção continuedá(conhecamênto pedaSó8ico do conteúdo, métodos ativos de aprendizagem,!articipação co]enva, durêção prolonga;a ê coerênciâ).
Adàptar ás açõês formativâs à realidade das escolardo município.

aur'liar o aíticulador municipal, no acompanhâmento e mofiitorámento dos proaêssos formãti\ros do ÂlfaMãis Goiás, verificando o des€mpenho e afrequência dos profussores, e fim de mânteÍo5 citlos formativos relevantes e sig;ificãtivos pârâ as demándas, questões e desaffos de sala de aula.
Aces§ãr, 

'onstantemênte, 
os ahbientês virtuais deaprêndi.a8êm ÍAvÂ). na perspe.livâ de acompanharâs írequências, notâs das atividadês dê percurso epossíveh avaliações, mantêndo a inteÍ?tivadadê entíe os cursistâs.

ElaboráÍ relatóríos periódicos sobre asformaçõês realizadâsem alíâbetizaÉo no municípto.
Responsàbilizar'se p€la or8ânização das met.izes dos materiais (stides, fichat pàuta, vfdeos, ima8en5, êntre outros) que serão usâdos no5 encontroj

Planejâr, realizare âvaÍ.r os encontros formâtivos, presenciais e/ou no ambientê viÍtuâ l, pàra os profêssores da alfabetização.
lnserar no sistema os relâtórios rêfurentes a cada íoÍmação reãlizadâ com os profêssorês.

orientâr os cursiíâs na êlucidação de dúvidas reíerentês ao contêúdo, às àtividâd€s e âs avatíaçóês da formação, presenciâlmentê ê no avÀ r,e formà amotivàr e garântir a efetivà paítiripaçâo do cuísista_

Mânte. rnterlocução com o àniculâdor municipalpârã viabili2âro bom ândamentoda íormação.

:sla.9:ller contlnua intêrlocução com os professorês da es.ole com foco nâ ihptemêntação do currícuto orSanizado a pãrtir de compêrências êhabilidôdes.

ldentificar os dados das âvaliações externas da5 escolas do municipio qrrê oturecem os ônos inaciais do Ensino Fundamêntal e, a partir de sua análise,plâôejar ê prepararâs intervênçõer pedà8ó8ices que âuxiriem os profê§sores no€otidiano escorer
Âuriliâr nÔ plânejamento da âplicãção dás a\râliaçõ€s de fluência ê çaEGo-sistêma dêÂvatiaçãoda Educeção Básica de Goiás, em ámbito municapât.
Apropriár'se dos resultados das àvaliações exterôàs, pâre idenificâr, tuímâs e professoíes com mâiores dificuldades parà oí€rêceíjunto com erticulador ep'ofessoÊformador regional, atêndimento peraonaliado através d€ planos d" inte-enção ae acoroo com á realjdade da êscola, orientando a buscâ desoluções pera as fÍãSilidades e os d€safios encontràdos.

ElabÓrar e €ncâminhar pára o àrticúlâdor municipal, Plano lndividuâl de Trâbâlho (plr), retatório m€nsal de atividâdes e írêquência, em prâzo€stâb€lecido, assim como â docuhentàÉo necessária para recebimento dã bolsa.
tôíne€et em têmpo hábit, ãs informações soticitadãs.

https://sei.go.gov brlsei/contÍoladotphp?acao=documênto-impnmir_wêb&acao_origêm=árvore_visualizar&id_documento=3.l07gí 
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20. Participard€ cursos de formação ofêÍecidos pelâ SEDUC e paíceiros, mediante âutorização préviâ.

2l Participàr d€ encontros sistemátjcos com aÍticulador e proÍessoí-formador regional, pàra viabilizâção da âssistência técnica aos gêstores escolares,
€oordenâdores p€dã8ó8icos e professores, €nvolvêndo estudos, ânálise de casos e dêvolutivas do âcompanhamento dâ prática docente, com foco nos 1e e
2e anos do Ensino Fundâmental, nas rêgionais e nos mu6icipios.

22 Participar integrâlm€nte de todas as reuniõe' plãnejãmentos, encontros e sêmináÍios promovidos pela Governadoria do Estâdo de Goiás e pelâ sEollC,
no ámbito do Progíâma.

23. Planejàr e coord€nar reunióê5 pedaSógicâs e administrâtivas de càniterÍormativo ê infoÍmativo, com âs equipes municipâis, s€mpr€ quê necessário.
24 cumpriros pra2os relacionados às ãtividadês do Programa, como entregâ de relatórios, materiais dasformações, dentre outros.

25. fornecer, em tempo hábil, as informações soticitâdâs.

26. Cumprira legislaçâo vigente e asorientações dâ SEDtJC.

at{Exo 2 - MoDAUDAOE DE BOLSÂS E REMUÍ{Cf,ÂçÃO APL|úVEL

o prazo de conc€ssão das bolsãs será dê, no mínimo 3 (três) me5es €, no máximo, 12 (dozê) m€ses, pêrmitjda a proíogãção por um único perÍodq até o lÍmite
dê 24 {vintê ê quâtro)mêses.

aN€xo 3 - FoRMUúRlo OE tÍrsCRtçÃO NO PROCESSO SELETTVO StMpUF|CADO

1l ld€ntificâção

Nome do cand,dato(a)

CPF: RG

Telefone/WhatsApp :--.-
E-mail:

2) Declârâção d€ Virlculo - Assinele umâ Opção

)Servidor(à) Efetivo do Estado de Goiás
) servido(a) tfetivo do MunÍcipio
)seruidoía) comissionado do Estâdo de Gotás

)Servid o(ã) Tem po rário do Estado de Goiás

3) Modalidâde dê Eolsâ - Assinãte e opção colh â modalidâdê â quel está concorrendo

{ )ÂrhculaçãoMunicapal
( ) ProÍessorformadoí Munrcrpat em AtÍabebzãção
( ) Professor-Formador Municipâlem Educâção tnfantil

tl) Doaumêntâção a sêr €ntreguê êm vie ísica anera à eíe ÍoÍmulário:

l. Comprovante do víncuto declarado no item 2;

2. Currículo Lattes ou Vitae âtuãtizadoj

L Plano de Trabalho preenchido

de 2O2_

Assinatura do(a) candidaro(a)

Na €oluna "Período de execução" preêncha com o(s) mês(e, em que se estend€ a ação, considerândo o tntervato êntrejaneiro € marco de 2022
Nâ coluna "nível de prioridade" escorha ênúê "bàixa, média, arta e urgênte,,de acordo com à sua rnterpretação das ações elencadas.

Modãlidadê dê Bolsas - NívelMunicipal

Alo.ação
BoBistâ

Professor-foÍmador Municipal em Educação tnfantit
(R5600,00/mês)

Professor-Formadoí
Alfabetização

(RS600,00/mês)

Municipãl em

01 vaga por
01 vâga por município 01 vàga por município

Ação dê
êxêcução

Setores dâ
CRE que
sêrão Observações

https://sêi. go.gov. br/sei/conÍolador php?acao=documento impdmir,web&acâo_oígem=aÍvore visualizar&id documento=3í 0781g7&infÍa siste 7t9

Munic pal

(RSr.000,00/mês)

( ) servido(â) com6sionado do Município

I ) Servido(ã) TemporárÍo do Município _

ANEXO 4, MOOEI.O DE PTANO DE TRABALHO

Tempo

para

er€cu!ão



Sociali2âção com às equipes dâs escolãs sobre dos tndicadores Educa.ionais dâ
alfabêti2ação e discussão sobre como anàtisá,los por meio de práticas p€dagógicas.

orgâniuação junto com as equipes e§colarês Srupos de estudo para apropriação dos
documentos oficiâis do ProgÍamà AtfaMais Goiás (Documenro Curriculãr para Goiás _
Ampl,ado, Planejamento Docênte na Edu€ação tnfântil, Material Didático Complementar
do 1s e 2e ãno do EF-guia do professore do estudantê)

Apres€ntação de ações voltadas para âlfab€tização das €rianças na idadê a possív€is
parceiros no municipio.

Diálo8o com as .oordenações regionâis de educação (CRE) e com ãs equapes técnicas da
SME sobre o rêgime de colâboração a pârtir do portfólio dos tndi€adores Educacionâis ê
dos resultados da Avaliação de Fluência êm t€itura.

Participação em rêuniões formahvas e técnico-pedâgógicas nas Coordenaçôes Regionâjs
de Educação (cRE).

0611212021 1505 SEVGOVERNADORIA- 000025712563 - Editat

AI,{EXO 5. FORMUúRIO DE RECURSO DO PROCESSO SEI.ETIVO sIMPI.IFICAOO

1) ldentifcação

Nome do cãndidato(a):--
RG

Telefone/WhãtsApp

t-mail:

2) Modaladâde de bolse pâra quat s€ inscÍêveu

I )ArticulâçãoMunícipal
{ } Profêssor Formâdor Municjpatem Atfabêtrzação
( ) Professor,formador Municipãl em Educaçâo lhfãntit

-de

de 2O2

Assinatura do(d) Candidêto(à)

de .l. ,n,

ÂNEXO 6. TERMO DE COMPROMISSO DO BOtísrA
constitui obieto do pr€sente Termo a pãctuação do compromisso do bolsistâ no ámbito do atfâMais Goiás , programa em Rêgime dê cotaboíação peta criânçàAlfabetizadã, em confôímidade com a Lêi 21071, d€ 09 dê âgoío de 2021, com o Decr€to ne 9.947, de 16 de sêtembro dê 2ó21 e com ã portariâ 38922021 -SEDUC.

o alfaMàis GoÍás propõ€-te a sarantií â alfabetização, na idade certa, de todas as criànças do TêrÍitório Goiaflo, conduzindo, nã perspectjvã do regime decolaboràção,açõeseficazesvoltâdàspâraapráti€ãpedagógicareâlecontêxtuatizadâepa;âacapacitaçâoeoengajamentodasêquipesgêstoraseescotares.
aínda, visa fortalecer a colaboração entre Estado € Municípios, d€ modo â contribuir par; o pÍocesso de atÍabetização de todas âs crianças do terrjtório goiano,assegurando o desenvolvimento de competênciâs e habilidàdes que garântãm 

" 
rpi"natrr!". significativa e, consêquentemente, ã mêlhoria dos índices dealÍabetização.

Desta.formà, o(a) bolsistã idenÚfi€ado â segu i., s€lecionado de acordo com o previsto na tegislação vígentê e de acordo com as diretrizês do Editat n.a 0ox/2021Ge§g/seduc, sê compromête a cumprir o previsto no anêxo 1 do reÍerido edital no que dü respeito âo perfit e âtribuiçôês inerêntes à função paÍã â quat foi§elecionado, âlém d€ prêencher mensalmênte um relãtório das anvidad€s desenvotvidâs, ficando o pagamento da botsa condicionado a estê fator.
Declara âindà est'r ciente que as ãtividades ercrcidas pelos profissionais no âmbito do atfaMais Goiás não €aractêrizãm vínculo empregàício, e os vatoíesrêcebidos â título de bolsâ não sê in€orporam, pãrà qualqueí efeito, ao vencimento, salário, remunÊraçao ou prov€ntos íecebidos e que não consntúêm vincutoÚabâlhista d€nÚo dâ ctr oLr de regime lurídico do serviço pÚblico, portanto, não se apticambenefÍcios como férias, remunêÍação rescisória, licenças médi(as oucaso fortuito e força mâior.

O presentê têrmot€m validade de 12 mêsês.ô,rtados a partir da data dê §ua àssinatuía, podendo serprorroSado por iguãtperíodo.
Por serexpressãoda verdade, assinam âs partes o presente

A.sinatuÍa do Bolsista e Modâljdade da Botsa âo quatÍoi setecionado(a) Assinatura ê Cârimbo do Representànte da SME responsávelpela sêleçãô

GOIAN|A,02 de dêzembrode 2021

Análise dos porúólios dos lndicadoíes Educacionais do município, pare identificação do
perfilde cãda um (pontos de âtenção), pãra posteriores intervençôes_

3) Fundârn€ntação do R€curso

httpsJ/sêl go gov'br/sei/controlâdor.php?acao=documento-impflmir-web&acao origem=arvore vrsuatizar&jd-documênto=3107g197&infra siste... 8/9
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ANEXO 3. FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

'l ) ldentificação

Nome do candidato(a): _
CPF RG: UF:

TelefonefwhatsApp :

E-mail:

GotAs

2) Declaração de Vínculo - Assinale uma Opção

)Servido(a) Efetivo do Estado de Goiás
) Servido(a) Efetivo do Município
;Servroorla; üomrssronaoo oo rrtãã o"Eãia.-

) Servido(a) Comissionado do tvlunicípio

)Servido(a) Temporário do Estado de coiás
) Servido(a) Temporário do Município =..=--

(

(

(

(

(

(

3) Modalidade de Bolsa
concorrendo

- Assinale a opção com a modalidade a qual está

( ) Aíiculação Municipal
( ) Professor-Formador Municipal em Alfabetização
( ) Professor-Formador Municipal em Educação lnfantil

4) Documentação a ser entregue em via física anexa à este formulário:
a) Comprovante do vínculo declarado no item 2;
b) CurrÍculo Lattes ou Vitae atualizado;
c) Plano de Trabalho preenchido

de de 202

Assinatura do(a) Candidato(a)
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SEOUC

ANEXO 5 - FORMULÁRIO DE RECURSO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

í) ldêntificação

Nome do candidato(a):

CPF: RG UF:

TelefoneMhatsApp :

E-mail:

,
-/

cotÂs

2) Modalidade de bolsa para qual se inscreveu

( ) Articulação Municipal
( ) Professor-Formador Municipal em Alfabetização
( ) Professor-Formador Municipal em Educação lnfantil

3) Fundamentação do Recurso

de de 202

Assinalu ra do(a) Candidato(a)



S€OUC

ANEXO 6. TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA

constitui ob.iêto do presente Termo a pactuaÉo do compromisso do bolsista no âmbito do
AlfaMais Goiás - Programa em Regime de colaboração pela criança Alfabetizada, em
conformidade com a Lei 21.071, de 09 de agosto de 2021, com o Decreto no 9.947, de 16
de setembro de 2021 e com a Portaria 3Bg7t2O21- SEDUC.

o AlfaMais Goiás propôe-se a garantir a alfabetizaÇão, na idade certa, de todas as crianças
do Território Goiâno, conduzindo, na perspectiva do regime de colaboração, ações eficazes
voltadas para a prática pedagógica real e contextualizada e para a capacitação e o
engajamento das equipes gestoras e escolares. Ainda, visa fortalecer a colaboração entre
Estado e Municípios, de modo a contribuir para o processo de alfabetização de todas as
crianças do território goiano, assêgurando o desenvolvimento de competências e
habilidades que garantâm a aprendizagem significativa e, consequentemente, a melhoria
dos Índices de alfabetizaçâo.

Dêsta forma, o(a) bolsista identificado a seguir, selecionado de âcordo com o previsto na
legislação vigente e de acordo com âs diretrizes do Editar n.ô oo2t2o21 - Gesg/seduc, se
comprometê a cumprir o previsto no Anexo 1 do referido edital no que diz respeito ao perfil
e atribuiçôes inerentes à função para a quar foi serecionado, arem de preencher
mensalmente um relatório das atividades desenvorvidas, ficando o pagamento da borsa
condicionado a esle falor.

Declara ainda estar ciente que as âtividades exercidas peros profissionais no âmbito do
AlÍaMaís Goiás não caracterizam vínculo empregatício, e os valores recebidos a título de
bolsa não se incorporam, para qualquer efeito, ao vencimento, salário, remuneração ou
proventos recebidos e que não constituem víncuro trabarhista dentro da cLT ou de regime
jurídico do serviço púbrico, portanto, não se apricam benefícios como férias, remuneração
rescisória, licenças médicas ou caso fortuito e força maior.

o presente termo rem validade de 12 meses contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por igual perÍodo.

Por ser expressão da verdade, assinam as partes o presênte

Assinatura do Bolsista e Modalidade da
Bolsa ao qual foi selecionado(a)

Assinatura e Carimbo do Representante da
SME responsáveÍ pela seleção

GOtÂS


