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PORTARIAS
30- Conc. Adic. Trienal a serv.
33- Det. Sind.p/ apurar fatos e responsabil. Qto. Auto de infração em 
veiculo municipal e det. Comis. Perm. Proceder
34- Det. Sind.p/apurara fatos e respons. Qto a infração de transito em 
veiculo municipal e det. Comis. Perm. Proceder
43- Conc. Lic. Gest. A serv.
41- Conc. Adic. Escolar. A serv.
40- Conc. Adic. Insal. 20% a serv.
53- Conc. Lic.ac. de trabalho a serv.
50- Ret. Port. 1941/12 qto CEZAR ROSA-a/c 20.12.12 e LUCIANA 
ZANETTE a/c 22.11.12
42- Defere retorno de IVANIA AQUINO a/c 02.01.13
57- Designa p/ FG a/c 09.01.13:  ROSIMAR ESQUINZANI-FGS-2, 
MARIA  CARMO  BORTOLUZZI-FGS-3,  e  exclui  das  port.  FG: 
ABADIA GIROTTO-FGS-2
58- Nom. RONALDO ROSA  p/ exercer cumulativamente o cargo de 
Dir. Dep. Ouvidoria a/c 09.01.13
48-  Nom.  Dir.  Executivo  da  FUNZOCTUR ROGERIO  PAES  a/c 
20.01.13
47-  Nom.  P/  CCs:  ROBERTO  ARIOTTI-CC-6-10.01.13,  ALINE 
MOREIRA-CCD-2-10.01.13,  GIOVANA  DEMARCHI-CC-6-
20.01.13,  LEONIR  GASPERIN  JR-CC-6-15.01.13,  MARCELO 
PORTELLA-CC-6-25.01.13,  LUCIA  BORTTO-CC-6-20.01.13, 
RUBINS  ASTOLFI-CC-6-20.01.13,  JOSSANA  FORNARI-CC-6-
20.01.13, ALADY LIMA-CCD-2-20.01.13, ANDRE SILVA-CCD-2-
20.01.13,  JOSÉ SACHETTI=CCD-2-20.01.13,  CARLOS SANTOS-
CCD-2-25.01.13
35-  Designa  p/  FG  a/c  02.01.13:  ELIANA  BORTOLON-FGS-3-, 
MARA DILL-FGS-3-,  Rev.  Port.  De FG: ANDRE MEIRA-FGS-3, 
JACELINE  SOUZA-FGS-3,   E  Alt.  Designação  CAROLINE 
SALDANHA p/ FGS3
45- Prom. Retificação de FABIANO BOLNER p/ a/c 01.01.13
49-  Nom.  WAGNER  PACHECO  p/  Dir.  Administrativo  da  Aut. 
Hospital Cesar Santos a/c 15.01.13
3- Conc. Lic. Adotante a ser.
15- Pror. Prazo p/ concl. De sindic. De proc. Diversos

 A título de bolsa, o FNDE/MEC pagará mensalmente aos voluntários 
cadastrados no Programa, os seguintes valores: 
 -  Bolsa classe I  : valor de R$ 400,00  (quatrocentos reais) mensais 
para o alfabetizador  que atua em uma turma ativa;
●  Bolsa classe II: valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais para 
o alfabetizador que atua em uma turma ativa de população carcerária 
ou jovens em cumprimento de medidas socioeducativas;
● Bolsa classe III: valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais para 
o alfabetizador  que atua em 2 (duas) turmas de alfabetização ativas;
● Bolsa classe V: valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) 
mensais  para  o  alfabetizador  que  atua  em  duas  turmas  ativas  de 
estabelecimento  penal  ou  de  jovens  em  cumprimento  de  medidas 
socioeducativas .
CRITÉRIOS: 
A  inscrição  dos  alfabetizadores  deverá  seguir  prioritariamente  os 
seguintes critérios:
1. Ser preferencialmente professor das redes públicas de ensino;
2.  Ter  experiência  anterior  em  educação,  preferencialmente,  em 
educação  de jovens e   adultos;
3. Ter, no mínimo, formação de nível médio completo; 



4. Ser capaz de manter controle sobre o trabalho em desenvolvimento 
nas turmas.
b)  COORDENADOR:
Nº DE VAGAS 05
A atuação do coordenador deverá ocorrer em caráter voluntário nos 
termos da Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, da Lei nº 10.880, de 
09 de junho de 2004, e do Decreto nº 6.093, de 24 de abril de 2007.
O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de 
natureza trabalhista previdenciária ou afim e será exercido mediante a 
celebração de termo de adesão entre a entidade, pública e o prestador 
do serviço voluntário.
A título de bolsa, o FNDE/MEC pagará mensalmente aos voluntários 
cadastrados no Programa, o seguinte valor: 
Bolsa classe IV: valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais para o 
coordenador que atua em 05 (cinco) turmas de alfabetização ativas, 
conforme normas  da Resolução/CD/FNDE Nº 44 de 05 de setembro 
de 2012. 
CRITÉRIOS: A inscrição dos coordenadores de turmas deverá seguir 
os seguintes critérios:
1.  Ser, preferencialmente professor de rede pública de ensino;
2.  Ter, formação de nível superior em Educação já concluída ou em 
curso;
3.  Ter  experiência  anterior  em  educação,  preferencialmente,  em 
educação de jovens e adultos; 
4.  Apresentar disponibilidade de tempo, para o acompanhamento das 
turmas.
5. Ser capaz de manter controle sobre o trabalho em desenvolvimento 
nas  turmas.
c)  TRADUTOR-INTÉRPRETE DE LIBRAS
Nº DE VAGAS: CONFORME A NECESSIDADE 
A atuação do tradutor-intérprete de LIBRAS deverá ocorrer em caráter 
voluntário e será regida pelo art.11 da lei nº 10880 de 09 de junho de 
2004.
O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de 
natureza trabalhista previdenciária ou afim e será exercido mediante a 
celebração de termo de adesão entre a entidade pública e o prestador 
do serviço voluntário.
A título de bolsa, o FNDE/MEC pagará mensalmente aos voluntários 
cadastrados no Programa, o seguinte valor: 
Bolsa classe I : valor de R$ 400,00  (quatrocentos reais) mensais para 
o tradutor-intérprete de Libras  que atua em uma turma ativa;

Bolsa classe III: valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais para o 
tradutor-intérprete  de  Libras   que  atua  em  2  (duas)  turmas  de 
alfabetização ativas;
CRITÉRIOS:  A  inscrição  dos  alfabetizadores  deverá  seguir 
prioritariamente os seguintes critérios:
1. Ser preferencialmente servidor de rede públicas de ensino;
2.  Ter  experiência  anterior  em  educação,  preferencialmente,  em 
educação  de jovens e   adultos;
3. Ter, no mínimo, formação de nível médio completo;
4. Ter graduação em Letras/Libras Bacharelado ou certificado obtido 
por   meio do Programa Nacional de Proficiência em Libras;
OBS: As bolsas serão pagas diretamente aos beneficiários, mediante 
depósito  em conta-benefício  aberta  pelo  FNDE/MEC no  Banco  do 
Brasil.
B) CARGA HORÁRIA: 
O curso  de alfabetização  terá  duração  e  carga horária    dentro  do 
seguinte parâmetro:  8 meses de duração  com, no mínimo, 424 horas. 
Sendo que destas 40  horas  será  de formação inicial  e  64  horas  de 
formação continuada. 
C) SELEÇÃO



A   seleção   para  o  preenchimento  das  vagas  dos  candidatos  à 
alfabetizadores,  coordenadores e intérprete de LIBRAS, do Programa 
Brasil  Alfabetizado/MEC/FNDE,  se  dará  através  de  somatória  de 
pontos e obedecerá os seguintes requisitos:
1. Formação de Ensino Médio: 05 pontos
2. Formação de Ensino Superior: 10 pontos
3. Formação de Pós – Graduação:20 pontos
4. Professor  da Rede Pública:05 pontos
5.  Declaração  de  Experiência  em  Educação  (para  cada  ano 
trabalhado): 01              ponto –  máximo  20  pontos;
6.  Declaração de Experiência em Educação de Jovens e Adultos: 02 
pontos    máximo 20 pontos
7.  Declaração  de  Experiência  em  Coordenação  de  Programas  de 
Inclusão Social
(Programa  Brasil  Alfabetizado,  Mulheres  da  Paz,  Mulheres  Mil, 
Projovem Trabalhador, Proeja): 10 pontos para cada ano trabalhado e 
comprovado através de atestado.
D) INSCRIÇÃO                                     
a )  LOCAL
A inscrição será feita  na SME – (Secretaria Municipal de Educação - 
UP Universidade Popular). 
b ) ENDEREÇO
Rua: João Freitas, nº 75 ( Prefeitura Municipal)
Telefone para contato:  3316 - 7212
c ) PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
De   16 de janeiro de 2013  a  11 de fevereiro de 2013.
d ) HORÁRIO DE INSCRIÇÃO
 12h30 às 18h30
 e ) DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
CPF,  IDENTIDADE,  XEROX  E  ORIGINAL  (FORMAÇÃO, 
COMPROVANTE  DE   PROFESSOR  DA  REDE  PÚBLICA, 
DECLARAÇÃO   DE  EXPERIÊNCIA  EM  EDUCAÇÃO, 
DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS).
f ) RESULTADO
Será  afixado  na  SME  a  lista  dos  alfabetizadores,  coordenadores  e 
interpretes de libras, a partir do dia 18 de fevereiro de 2013.
LEI          N°        4.980           DE          09          DE       JANEIRO 
DE              2013

(Do Vereador Aristeu Dalla Lana)
DISPÕE  SOBRE  A  DEMARCAÇÃO  DE  ESPAÇO 
EXCLUSIVO,  PARA  CADEIRANTES  EM  EVENTOS  NO 
MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, CONFORME ESPECIFICA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas 
atribuições  legais,  na  forma  do  artigo  88  da  Lei  Orgânica  do 
Município,  faz  saber  que  o  Legislativo  aprovou  e  ele  sanciona  e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Nos shows artísticos, culturais e eventos esportivos em geral, 
públicos  ou  privados,  realizados  no  Município  de  Passo  Fundo, 
deverá existir espaço exclusivo demarcado para cadeirantes, conforme 
capacidade de público total.
Parágrafo único: O referido espaço ficará a cargo do organizador do 
evento, assim como acesso específico para os mesmos.

Art. 2º  Vetado.... 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
LUCIANO PALMA DE AZEVEDO– Pref. Municipal 
MARLISE L. SOARES - Secret. de Administração  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5293959/art-13-da-lei-6593-96-londrina
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5294085/art-2-da-lei-6593-96-londrina
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