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EDITAL Nº 001/2017 PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSORES 

FORMADORES PARA O PNAIC - PACTO NACIONAL PELA 

ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 

 

 A Departamento de Educação de Paranaíta  - MT  faz saber que estarão abertas as 

inscrições para o processo de seleção de Professores Formadores Locais para atuar no 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no Município de Paranaíta- MT 

(PNAIC), instituído através da Portaria nº 826 de 07/07/2017 do Gabinete do Ministro 

da Educação que dispõe sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - 

PNAIC, suas ações, diretrizes gerais e a ação de formação no âmbito do Programa Novo 

Mais Educação - PNME.  

O Processo de Seleção dos Professores Formadores Locais será regido pelas regras 

estabelecidas neste documento e executado pela Coordenação Local do PNAIC 

conforme determina o artigo 24 da Portaria nº 826 de 07/07/2017. 

 

 1. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO, DA CARGA HORÁRIA E DA 

REMUNERAÇÃO:  

1.1. O processo seletivo destina-se ao provimento das vagas que surgiu dentro do prazo 

de validade deste edital. 

 1.2. A seleção ocorrerá através da análise de currículo. 

 1.3. Requisitos para inscrição: 

 I. ser professor da rede pública de ensino de Paranaíta - MT; 

 II. ter participado de programa de formação continuada nos últimos 3 (três) anos ou ser 

coordenador pedagógico, professor da pré-escola ou do ciclo alfabetização com 

resultados reconhecidos na escola e na rede de ensino onde atua; e 

 III. ter disponibilidade para dedicar-se ao curso e à multiplicação junto aos 

coordenadores pedagógicos, professores. 
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 IV. ter licenciatura. 

 V. Anexos I e II devidamente preenchidos. 

 § 1º Na ausência de candidatos que atendam aos requisitos previstos no inciso II, o 

Departamento de Educação promoverá a seleção mediante análise de currículo dentre os 

candidatos que preencham, no mínimo, os seguintes requisitos: 

 I. Ser profissional do magistério da rede; 

 II. Ter licenciatura. 

 III. Possuir experiência comprovada na formação de coordenadores pedagógicos e 

professores. 

 § 2º Os requisitos previstos no § 1º deverão ser documentalmente comprovados pelo 

formador local junto ao coordenador local. 

 

 1.4 Da remuneração: 

 O Professor Formador Local receberá bolsa de acordo com o determinado na Portaria 

nº 851, de 13 de julho de 2017 que define o valor das bolsas para os profissionais da 

educação participantes da formação continuada de professores da pré-escola, 

alfabetizadores e do ensino fundamental, no âmbito do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa – PNAIC e do Programa Novo Mais Educação - PNME. 

 § 1º O valor mensal de R$ R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais); 

 § 2º As bolsas concedidas aos participantes da formação continuada no âmbito do 

PNAIC e do PNME serão pagas diretamente aos bolsistas pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE. 

§ 3º É vedado ao participante do PNAIC e do PNME receber cumulativamente a bolsa 

de estudo e pesquisa do Programa e a de outro programa de formação continuada que 

conceda bolsas com base na Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006. 

 § 4º A bolsa será paga mensalmente durante todo o período efetivo de realização da 

Formação, podendo ser paga por tempo inferior ou mesmo sofrer interrupção, desde que 

justificada. 

 

 2. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  
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2.1 As inscrições serão realizadas no período de 11 a 12 de Setembro de 2017, no 

horário das 8h às 11h e das 13h às 17h, na Sede da Secretária de Educação, situada na 

Rua Alceu Rossi s/nº- Centro- Paranaíta-MT. 

2.2 Documentos exigidos para recebimento das bolsas: 

a) Formulário de inscrição preenchido. 

b) Comprovante dos cursos. 

c) Declaração de tempo na atuação como professor da pré-escola ou professor 

alfabetizador. 

d) Comprovante como Formador.  

e) Declaração de não recebimento de bolsa de estudo de outros programas federais. 

 

 3. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

 De acordo com o artigo 40 da Portaria nº 826 de 07/07/2017 são atribuições do 

Formador Local: 

 I. Ministrar a formação em momentos presenciais à sua turma de professores, 

coordenadores pedagógicos e articuladores das escolas Municipal/Estadual de Paranaíta;  

II. Planejar e avaliar a atuação em serviço e os encontros de formação dos professores, 

coordenadores pedagógicos e articuladores da escola; 

III. Conhecer o material didático selecionado pela rede que servirá de base para a 

formação e acompanhar a prática pedagógica dos professores, coordenadores 

pedagógicos e articuladores da escola; 

IV. Avaliar os professores, os coordenadores pedagógicos e os articuladores das escolas 

quanto à freqüência aos encontros presenciais, à participação nas atividades de 

formação e ao acompanhamento dos estudantes, registrando as informações no 

SisPacto; 

 V. Analisar os relatórios de professores, coordenadores pedagógicos e articuladores da 

escola e orientar a busca de soluções para as vulnerabilidades e os desafios encontrados; 

VI. manter registro das atividades desenvolvidas pelos professores, coordenadores 

pedagógicos e articuladores da escola em suas turmas de alfabetização e escolas; 

 VII. Apresentar à instituição formadora relatório pedagógico e gerencial das atividades 
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referentes à formação dos professores, coordenadores pedagógicos e articuladores da 

escola; 

 VIII. Identificar professores com maiores dificuldades e oferecer atendimento 

personalizado; 

 IX. Fomentar a realização de trabalhos colaborativos entre professores, coordenadores, 

articuladores e escolas, na busca de soluções compartilhadas;  

 X. Acompanhar os resultados das escolas sob sua responsabilidade nas avaliações 

externas nacionais, nas avaliações realizadas pela rede e pelas escolas e na evolução das 

metas traçadas. 

 

 § 1º O formador local somente poderá ser substituído por um coordenador pedagógico, 

professor cursista ou articulador da escola no âmbito do Programa. 

 

 4. DAS ETAPAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 4.1 A Seleção abrangerá: 

4.1.1 Análise do Curriculum Vitae, considerando-se os documentos que comprovem a 

experiência, formação e o aperfeiçoamento profissional, dando-se valor preponderante 

aos títulos e certificados condizentes com a área e a finalidade do processo seletivo. 

 

 5. DO RESULTADO FINAL E CRITÉRIOS 

 5.1 Os critérios para classificação dos candidatos serão estabelecidos pela coordenação 

Local do PNAIC e pela Equipe Técnica da Secretaria de Educação. 

 5.2 Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem decrescente. 

 5.2. O desempate se dará por: 

 a) Idade; 

 b) número de dependentes menores; 

 c) maior tempo de experiência como Formador. 

 

 6. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 O resultado parcial será publicado no site www.paranaita.mt.gov.br da Prefeitura 

http://www.paranaita.mt.gov.br/
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Municipal de Paranaíta, no dia 14 de Setembro de 2017, tendo um prazo de 48 horas 

para que os candidatos recorram se julgarem prejudicados. Tendo resultado final no dia 

18 de Setembro de 2017. 

 

 7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 7.1 Inexatidão de dados e documentos ou outras irregularidades constantes no decorrer 

do processo, ou posteriormente, eliminarão o candidato, anulando-se todos os atos 

decorrentes à sua inscrição. 

 7.2 É de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de informações e a 

atualização de seu endereço eletrônico durante o processo de seleção. 

 7.3 A Coordenação do PNAIC não se responsabiliza por eventuais prejuízos que possa 

sofrer o candidato em decorrência de informações incorretas ou insuficientes. 

 7.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Local do PNAIC e pela 

Comissão organizadora.  

 

 

 

 

Paranaíta , 06 de Setembro de 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Elizete Rodrigues Pimenta Figueiredo 

Coordenador Local 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO 

 

 

Dados Pessoais: 

Nome______________________________________________________________________________Data 

Nasc.___/___/___ 

End.:______________________________________________________________________________ 

Cidade__________________________CEP___________________Telef._______________________ 

Res:__________________________Cel:__________________ 

Email:_____________________________________________________________________________ 

RG:________________________Órgão Exp: _________________UF:_____Data Exp:  _____/_____/____ 

CPF____________________ 

Formação:__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

Número de dependentes_______________________________________________________________________ 

 

Tempo de experiência como Formador________________________________________________ 

 

 

 

 

Data _________/______________/____________ 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO II   

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE  

 

 

 

 

 

Eu,____________________________________________________________, 

DECLARO, para fins de inscrição no processo seletivo para Formador Local do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, que tenho disponibilidade para 

dedicar-me ao programa e que caso o curso seja no horário do meu serviço reporei as 

horas utilizadas conforme orientação do Coordenador Local em qualquer período e dia 

da semana, participando das formações junto ao formador regional, das reuniões 

coletivas de planejamento junto à coordenação local, as formações aos cursistas e as 

ações de monitoramento e apoio às escolas da Rede Municipal/Estadual de Paranaíta. 

DECLARO, ainda, que, atualmente, não recebo qualquer tipo de bolsa ou ajuda de custo 

ofertado por Programas Federais vinculados ao Ministério da Educação e que estou de 

acordo com o fato de que, durante a atuação como Formadora Local do referido 

programa, estando ciente da responsabilidade administrativa do ora reclamado. 

 

 

Paranaíta, MT     ______/_________________/__________ 

 

 

 

______________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO III 

TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRICULO VITAE 

 

Formação e qualificação 

profissional 

Pontuação Pontuação máxima Pontuação 

alcançada 

Curso de Graduação: e 

Licenciatura  

5,0 5,0  

Curso de Especialização com 

no mínimo 180 horas cada. 

1,0 3,0  

Experiência profissional em 

educação 

Pontuação por 

ano 

Pontuação máxima Pontuação 

alcançada 

Ter experiência no mínimo 3 

anos como professor de pré 

escola ou professor 

alfabetizador. 

3,0 15,0  

Ter experiência comprovada 

como Formador. 

5,0 15,0  

Cursos de formação continuada 

realizados na área de educação 

que contemplem 

conhecimentos didático-

curriculares e de políticas 

educacionais, com limite 

máximo de 30 (trinta) pontos, 

nos últimos 03 (três) anos. 

 

05 (cinco) pontos 

para cada 40 

horas. 

30,0  

Total    

 

 

_________________________________________ 

Nome do candidato 

 


