EDITAL SEDUC N.º 55/2017
SELEÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DE ESTUDO DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO – PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA –
PNAIC/2017.
O MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, RS, por meio da Secretaria Municipal de
Educação, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura do processo de seleção
de formadores de estudo da rede Municipal de Educação de Farroupilha, observados os
critérios estabelecidos na Lei Nº 12.801 de 24 de abril de 2013, Lei Nº 11.273 de 6 de
fevereiro de 2006, Resolução /CD/FNDE Nº 10 de 4 de dezembro de 2015, portaria MEC Nº
279 de 06 de março de 2017, portaria MEC Nº 851 de 13 de julho de 2017, que definem
parâmetros para a concessão de bolsas de estudo e pesquisa vinculadas ao PNAIC.
1.

DO OBJETIVO:

Selecionar professores formadores de estudos para o Programa PNAIC/2017 e Programa
Novo Mais Educação, distribuídos de acordo com as turmas/necessidades cadastradas nos
Programas.
1.1.
O número de formadores a serem selecionados está vinculado à quantidade de
professores cadastrados no SIMEC.
2.

DAS INSCRIÇÕES:

2.1.
Período de inscrição:
De 04 a 06 de setembro de 2017, das 9h às 16h.
2.2.
Local de inscrição: Prefeitura Municipal de Farroupilha, Setor de expediente – Praça
da Emancipação s/nº - Farroupilha – RS

3.

REGULAMENTO DA INSCRIÇÃO:

3.1.

O candidato deverá entregar a seguinte documentação:

a)
ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada conforme modelo em anexo;
b)
declaração de efetivo exercício do cargo de magistério da rede pública de ensino que
promove a seleção;
c)
certificado de curso vinculado ao Pró-letramento e ao PNAIC;

d)
declaração de disponibilidade para dedicar-se como formador de estudos junto aos
professores alfabetizadores, professores de pré-escola, supervisores escolares, articulador e
mediador de aprendizagem do Programa Novo Mais Educação.
3.2.
Certificados de formação (cursos, palestras, seminários) na área de alfabetização; A
entrega correta da documentação de inscrição é de responsabilidade do candidato.

4.

FORMAÇÃO:

4.1.

A formação PNAIC 2017 atenderá três grupos:

a)
professores e coordenadores pedagógicos do 1º ao 3º ano do ensino fundamental;
b)
professores da pré-escola e coordenadores pedagógicos da educação infantil;
c)
articuladores e mediadores de aprendizagem das escolas que fazem parte do Programa
Novo Mais Educação.
4.2.
O Formador Local tem sob sua responsabilidade turma com no mínimo 25
profissionais vinculados aos programas.
4.3.
O PNAIC 2017 contempla o pagamento de bolsa para o formador local no valor de
R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) cada parcela. 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 – FNDE.

5.

DAS ATRIBUIÇÕES DO FORMADOR LOCAL DO PNAIC:

5.1.

São atribuições do Formador Local do PNAIC:

I - Ministrar a formação em momentos presenciais à sua turma de professores, coordenadores
pedagógicos e articuladores da escola em seu município ou polo de formação;
II – Planejar e avaliar a atuação em serviço e os encontros de formação de 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 frequência 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
referentes à formação de 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, em 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.
6.

DA SELEÇÃO:

6.1.
A seleção será feita através de análise da documentação apresentada por Comissão de
Seleção, nomeada pela Secretaria Municipal de Educação.

7.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO:

1º Ter atuado como formador nos programas de Formação Continuada de Professores do
PNAIC nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.
2º Ter participado dos programas de Formação Continuada de Professores do PNAIC nos
anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.
3º Maior carga horária em formações na área de alfabetização;

8.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:

8.1.
A divulgação dos resultados de classificação dos candidatos dar-se-á pela comissão
de seleção, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação de Farroupilha, no dia 11
de setembro de 2017, às 11 horas.
8.2.
A classificação será publicada no mural da Secretaria Municipal de Educação e no
site oficial da Prefeitura Municipal de Farroupilha.

8.3.
A convocação dos professores formadores será feita através de comunicado via e-mail
e/ou através dos demais contatos disponibilizados na ficha de inscrição.

9.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1.
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de
Educação.
9.2.
A realização do curso está condicionada ao Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa – MEC.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, 04 de setembro
de 2017.

Claiton Gonçalves
Prefeito Municipal

Elaine Mareli Giuliato
Secretária Municipal de Educação

Registre-se e publique-se
Em 04 de setembro de 2017.

Vandré Fardin
Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano

FICHA DE INSCRIÇÃO
SELEÇÃO PARA PROFESSORES FORMADORES DO
PNAIC – 2017
Nome Completo:_________________________________________________________
CPF: __________________________________Matrícula:________________________
Endereço residencial ______________________________________________________
Telefone: (

)_______________________ Celular: (___)________________________

E-Mail:______________________________________
Escolas/Instituição de Lotação: ____________________________________________
Atual função que exerce: _________________________________________________
Breve histórico de sua experiência profissional:

Data: ______/_________________de 2017.
Assinatura: _______________________________________________

