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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 001/2021 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PORTARIA Nº 133 DE DEZEMBRO DE 2021 SEMED/ALMEIRIM FORMAÇÃO DE 

BANCO DE DADOS E CADASTRO DE ASSISTENTES VOLUNTÁRIOS DE 

ALFABETIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA TEMPO DE 

APRENDER 

 

O município de Almeirim Estado do Pará, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED/PMA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a seguinte 

retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão elencadas a seguir:   

 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

5.3 serão considerados os seguintes critérios para a seleção de Assistente Voluntário 

de Alfabetização: 

a) Ser brasileiro; 

b) Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos no ato da inscrição;  

c) Estar em dia com as obrigações militares, para o sexo masculino; 

d) Estar quite com a Justiça Eleitoral;  

e) Ter cursado o magistério ou ensino normal, ser graduado (a) em Pedagogia ou 

Letras, ou estar cursando a partir o 3º período; (REDAÇÃO ALTERADA) 

f) Ter conhecimento e habilidades em práticas de alfabetização;  

g) Ter conhecimento em informática e elaboração de relatórios e recibos; 

 

6. DAS INSCRIÇÕES PARA ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 

6.6 - O candidato deverá, no ato da inscrição, entregar obrigatoriamente as cópias 

legíveis e sem rasuras dos seguintes documentos:  

I. Carteira de Identidade (frente e verso);  

II. CPF e Documento Militar para os homens; 

III. Título de Eleitor e Declaração de Quitação Eleitoral;  

IV. Comprovante de residência;  
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V. Certificado de Ensino Médio na Modalidade Magistério ou ensino normal, para os 

não graduados; (REDAÇÃO INCLUIDA) 

VI. Diploma de Graduação em Pedagogia e/ou Letras.  

VII. Declaração do período que está cursando a graduação em Pedagogia e/ou Letras; 

(REDAÇÃO ALTERADA) 

VIII. Documento comprobatório de experiência docente (SE TIVER).  

IX. Declaração de prestação de serviços voluntários em Programas Federais 

Educacionais como o Mais Educação, Mais Alfabetização ou afins (SE TIVER) com 

tempo de serviço descrito.  

X. Ficha de cadastro devidamente preenchida, com todos os dados solicitados, sem 

emendas e/ou rasuras, na forma do ANEXO V;  

XI. Carteira de Vacinação atualizada;  

XII. Será entregue ao candidato o comprovante de requerimento da inscrição no 

Processo Seletivo Simplificado no ato da mesma.  

XIII. As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo Seletivo para análise 

de currículos são de inteira responsabilidade do candidato, ficando a cargo da 

comissão do Processo Seletivo Simplificado o direito de excluí-lo, caso seja 

constatado a não veracidade das informações.  

XIV. Não serão aceitos documentos, com rasuras, copias ilegíveis e após o período 

de inscrição estabelecido neste edital. 

 

8. DO RESULTADO PRELIMINAR (REDAÇÃO ALTERADA) 

8.1 O resultado preliminar por ordem de classificação será divulgado no dia 10 de 

janeiro de 2022, por meio de Ofício Circular enviado às escolas, assim como 

disponível na Secretaria Municipal de Educação – SEMED (REDAÇÃO ALTERADA). 

8.2 O pedido de revisão da pontuação deverá ser apresentado por meio de 

requerimento, digitado ou manuscrito, contendo as informações necessárias conforme 

o modelo disponível (ANEXO VII), não sendo aceito recurso encaminhado via e-mail.  

8.3 O requerimento de solicitação de revisão de pontuação e classificação deve ser 

entregue primeiramente na escola, que deverá avaliar a solicitação, e ao constatado 
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a veracidade da mesma, deve encaminhar por meio de Ofício à Comissão do 

Processo Seletivo das 8h às 13h, do dia estabelecido no cronograma (ANEXO I).  

8.4 O recurso apresentado pelo candidato deverá ser claro, consistente e objetivo; os 

recursos inconsistentes, bem como aqueles cujo teor desrespeite a comissão 

organizadora do Processo Seletivo serão de antemão indeferidos pela unidade 

escolar.  

8.5 - Os possíveis pedidos de revisão da pontuação serão julgados pela Comissão 

organizadora e não serão aceitos os pedidos de revisão de pontuação direcionados 

primeiramente a Comissão do Processo Seletivo e/ou a Coordenação Local do 

Programa ou qualquer outro departamento da Secretária Municipal de Educação - 

SEMED. Somente serão recebidos os advindos das unidades escolares.  

8.6 - Caso o requerimento solicitado seja acolhido pela Comissão organizadora, será 

divulgada uma nova lista de classificação dos candidatos com o resultado 

devidamente retificado, conforme cronograma estabelecido no ANEXO I. 

 

 9. DO RESULTADO FINAL E DA FORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS E 

CADASTRO RESERVA (REDAÇÃO ALTERADA) 

 

9.1 - O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será divulgado no dia 18 de 

janeiro de 2022, com o nome, a ordem de classificação e a pontuação de todos os 

candidatos que cumpriram os requisitos estabelecidos neste edital, no qual serão 

considerados aprovados e formarão o banco de dados e cadastro reserva de 

assistente voluntário de alfabetização do programa tempo de aprender no Município 

de Almeirim-PA, aptos para desenvolver os trabalhos voluntários nas unidades 

escolares nas quais foram inscritos, podendo o candidato ser designado para outra 

escola se houver a necessidade. (REDAÇÃO ALTERADA) 

9.2 - A lotação acontecerá conforme ordem de classificação por unidade escolar, 

considerando as necessidades dos serviços prestados nas turmas de alfabetização 

contempladas no Plano de Atendimento das Unidades Executoras no âmbito do 

Programa Tempo de Aprender. 
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OBS: O Cronograma Anexo I do referido edital também foi alterado, em virtude da 

necessidade de prorrogação do período das inscrições. Os demais itens, subitens e 

demais anexos permanecem inalterados. 

 

 

ANEXO I 

 

CRONOGRAMA DO EDITAL 

DATAS EVENTOS 

16/12/2021 DIVULGAÇÃO DO EDITAL 

20/12/21 a 05/01/22 PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

06 a 07/01/22 PERIODO PARA A ANÁLISE DOS CURRÍCULOS 

10/01/22 RESULTADO PRELIMINAR 

11/01/22 INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS CONTRA O 
RESULTADO PRELIMINAR 

13/01/22 RESULTADO DOS RECURSOS 

18/01/22 RESULTADO FINAL 

 

 

. 

 

 

ALDÊNIS RODRIGUES DA SILVA 
Secretário Executivo de Educação 

Dec.011/2021 -GAB/PMA 
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