
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
EDITAL N° 02/2014

CHAMADA  PÚBLICA  PARA  A  SELEÇÃO  DE
ALFABETIZADORES,  ALFABETIZADORES-
COORDENADORES  E  TRADUTORES-INTÉRPRETES  DE
LIBRAS,  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
VOLUNTÁRIOS,  NO  PROGRAMA  BRASIL
ALFABETIZADO/MEC/FNDE/
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no  uso  de
suas atribuições, RESOLVE, TORNAR PÚBLICO  a Chamada
Pública  para  a  seleção  de  Alfabetizadores,  Alfabetizadores-
Coordenadores  e  Tradutores-intérpretes  de  Libras,  para
prestação  de  serviços  voluntários,  no  Programa  Brasil
Alfabetizado/MEC/FNDE/Prefeitura Municipal, por oito meses
a  contar  da  data  de  ativação  das  turmas  no  Sistema  Brasil
Alfabetizado-SBA, conforme os termos da legislação pertinente
- RESOLUÇÃO Nº 52 DE 11 de Dezembro de 2013. 
São  considerados  Voluntários:  A)  os  Alfabetizadores;  b)  os
Alfabetizadores-Coordenadores;  C) os Tradutores  -  Intérpretes
de de LIBRAS.
O número  de vagas a serem selecionadas para os  voluntários
são:
a) Alfabetizadores: 25 vagas;
b) Alfabetizadores-Coordenadores: 05 vagas;
c) Tradutores-Intérpretes de LIBRAS: conforme necessidade.
A atuação do coordenador deverá ocorrer em caráter voluntário
nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei nº 9.608 de 18/02/1998, da
Lei 11.507 de 20/07/2007, e da Lei nº 10.880 de 09/06/2004,
nos termos do paragrafo 7º do artigo  5º do Decreto nº 6.093 de
24/04/2007.
A atuação do alfabetizador deverá ocorrer em caráter voluntário
e será regida nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei nº 9.608, de
18/02/1998, da Lei nº 11.507, de 20/07/2007 e da lei nº 10.880,
de 09/06/2004. 
A atuação do tradutor-intérprete de LIBRAS deverá ocorrer em
caráter voluntário e será regida pelo art.11 da lei nº 10.880 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, os seguintes valores: 
Bolsa classe I : valor de R$ 400,00  (quatrocentos reais) mensais
para o alfabetizador e para o alfabetizador tradutor-intérprete de
Libras  que  atuam em apenas 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 e para o alfabetizador-intérprete de Libras
que atuam em 2 (duas) turmas de ativas;
Bolsa classe IV: valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais
para  o  coordenador  que  atue  coordenando  de  cinco  a  nove
turmas ativas;
Bolsa  classe  V:  valor  de  R$  750,00  (setecentos  e  cinquenta
reais)  mensais  para  o  alfabetizador  que  atua  em duas  turmas
ativas  formadas  por  população  carcerária  ou  por  jovens   em
cumprimento de medidas socioeducativas;
Bolsa classe VI: valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais
para  o  coordenador  que  atue  coordenando  de  cinco  a  nove
turmas ativas, sendo pelo menos duas formadas por população



carcerária  ou  por  jovens  em  cumprimento  de  medidas
socioeducativas.
Não  é  permitido  ao  voluntário  que  venha  a  perceber,
concomitantemente,  a  bolsa  de  alfabetizador  e  a  de
alfabetizador-coordenador de turmas, ou a de tradutor-intérprete
de LIBRAS.
OBS:  As  bolsas  serão  pagas  diretamente  aos  beneficiários,
mediante depósito em conta-benefício aberta pelo FNDE/MEC
no Banco do Brasil.
B) CRITÉRIOS: 
A seleção  dos  alfabetizadores  deverá  considerar  os  seguintes
requisitos:
1. Ser preferencialmente professor das redes públicas de ensino.
2. Ter experiência anterior em educação, preferencialmente, em
educação de jovens e  adultos.
3. Possuir, no mínimo, certificado de nível médio.
4. Ser capaz de desempenhar todas as atividades descritas para
os alfabetizadores no Manual operacional do PBA .
A inscrição dos coordenadores de turmas deverá considerar os
seguintes critérios mínimos:
1. Ser, preferencialmente professor de rede pública de ensino;
2. Ter, formação de nível superior em Educação já concluída ou
em curso ou formação superior em qualquer curso de graduação;
3.  Comprovar  experiência  anterior  em  educação,
preferencialmente, em educação de jovens e adultos; 
4.  Apresentar  disponibilidade  de  tempo,  para  o
acompanhamento das turmas.
5.  Desenvolver efetivamente todas as ações desempenhadas nas
turmas, descritas para os coordenadores de turmas no Manual
Operacional do PBA. 
A  inscrição  dos  tradutores-intérpretes  de  Libra  deverá
considerar 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.
Será formada uma Comissão de Avaliação, composta por  três
membros, a qual será a responsável pela seleção dos voluntários.
Dessa  forma,  integrará  a  Comissão:  a  Gestora  Local  do
Programa Brasil Alfabetizado e  Coordenadora da Universidade
Popular;  a  Diretora  do  Núcleo  de  Educação  de  Jovens  e
Adultos;  bem como um representante  da Secretaria Municipal
de Educação-SME.
C) CARGA HORÁRIA: 
O curso de alfabetização terá duração e carga horária conforme
segue:   8 meses de duração com, no mínimo, 424 horas. Sendo
que  destas  horas  ,40   serão  de  formação  inicial  e  64   de
formação continuada. 
D) SELEÇÃO:
A seleção  para  o preenchimento  das vagas dos candidatos  à
alfabetizadores, a coordenadores e a intérpretes de LIBRAS, do
Programa Brasil  Alfabetizado/MEC/FNDE,  se  dará através de
somatória de  pontos e obedecerá os seguintes requisitos:
1. Questão de redação acerca de um tema relacionado à área de
atuação do Programa em questão a ser aplicada na data de 14 de
março,  às  17horas,  na  sede  dos  cursos  de  capacitação
profissional, a qual fica localizada na Rua Teixeira Soares junto
ao Antigo Quartel. Nessa questão, serão avaliados os quesitos de
abordagem do  tema,  bem como questões  estruturais  do  texto
(coesão,  coerência,  textualidade,  propriedade  vocabular,  entre
outros). Essa questão será valiada com pontuação de até 25.



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
No caso de empate, o critério a ser utilizado para desempate será
o sorteio público.
E) INSCRIÇÃO    
a ) LOCAL
A inscrição  será  feita   na  SME  –  (Secretaria  Municipal  de
Educação - UP Universidade Popular). 
b ) ENDEREÇO
Rua:Dr. João Freitas, nº 75 ( Prefeitura Municipal)
Telefone para contato:  3316 - 7212
c ) PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 27 de fevereiro à 14 de março
de 2014.
d ) HORÁRIO DE INSCRIÇÃO: 8h às 18h.
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  listagem  dos  alfabetizadores,
coordenadores e interpretes de libras, a partir do dia 18/03/14. 
Após o término do processo de seleção com a divulgação dos
resultados,  na  data  de  18  de  março,  abre-se  o  prazo  para
recursos de três dias úteis.

COMUNICADO
O Poder Executivo Municipal de Passo Fundo, em atendimento
a lei  federal nº  9.452,  de 20  de março de 1997,  informa aos
partidos políticos, sindicatos e associações, o recebimento dos
seguintes recursos:
SAÚDE
• Gestão Plena, em 16/01/2014 R$ 72.866,25 ref. SIA MEDIA
COMPLEXIDADE.
• Gestão Plena, em 16/01/2014 R$ 196.680,23 ref. SIA – SUS.
• Gestão Plena, em 16/01/2014 R$ 72.866,25 ref. SIA MEDIA
COMPLEXIDADE.
• Gestão  Plena,  em  16/01/2014  R$  2.860,00  ref.
PRESTADORES DO SUS SIA FAEC.
• ASSISTENCIA  FARMACEUTICA,  em  31/01/2014  R$
79.690,48 ref. Prog. Assist. Farmacêutica Básica.
• ATENÇÃO  BÁSICA,  em  22/01/2014,  R$  76.000,00  ref.
Agentes Comunitários de Saúde.
• ATENÇÃO  BÁSICA,  em  13/01/2014,  R$  374.596,00  ref.
PAB FIXO.
• ATENÇÃO  BÁSICA,  em  31/01/2014,  R$  37.400,00  ref.
PMAQ.
• ATENÇÃO  BÁSICA,  em  31/01/2014,  R$  7.243,04  ref.
Programa de Requalificação de UBS.
• ATENÇÃO  BÁSICA,  em  12/01/2014,  R$  85.040,00  ref.
Saúde da Família.
• ATENÇÃO  BÁSICA,  em  29/01/2014,  R$  260.000,00  ref.
Unidade Básica de Saúde – UBS.
• ATENÇÃO  BÁSICA,  em  17/02/2014,  R$  81.120,00  ref.
agentes comunitários de saúde.
• ATENÇÃO  BÁSICA,  em  07/02/2014,  R$  374.596,00  ref.
PAB FIXO.



• ATENÇÃO  BÁSICA,  em  18/02/2014,  R$  85.040,00  ref.
SAUDE DA FAMILIA.
• MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
HOSPITALAR, em 04/02/2014, R$ 625,00  ref. SAMU.
• MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
HOSPITALAR, em 04/02/2014, R$ 12.500,00 ref. SAMU.
• VIGILANCIA  EM  SAUDE,  em  R$  40.861,11  ref.  PISO
FIXO VIGILANCIA EM SAUDE.
• PROG.  ASSIST.  FARMÁCIA BÁSICA em 03/02/2014  R$
29.063,59.
• PROG.  ASSIST.  FARMÁCIA BÁSICA em 03/02/2014  R$
7.812,79.
• REDE  URGENCIA  E  EMERGENCIA  em 03/02/2014,  R$
10.232,09 referente Incentivo Estadual para custeio do SAMU.
• ESF – INCENT E INVEST,  em 03/02/2014,  R$ 60.000,00
ref. Programa Saúde da Família.
• SAUDE DA FAMILIA – PPC em 03/02/2014, R$ 450.000,00
ref. const UBS Vila Nova.
• SAUDE  DA  FAMILIA  –  PPC,  em  03/02/2014,  R$
232.785,00 referente aquisição de equipamentos p/UBS.
• GESTÃO PLENA, em 13/02/2014  R$ 198.810,26  referente
SIA – SUS MEDIA COMPLEXIDADE.
• GESTÃO  PLENA,  em 13/02/2014  R$  72.866,25  referente
SIA MEDIA COMPLEXIDADE.
• VIGILANCIA  EPIDEMIOLÓGICA,  em  20/02/2014  R$
50.000,00 referente SAUDE DO TRABALHADOR.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO– Pref. Municipal 
MARLISE LAMAISON SOARES - Secret. de Administração


