
 
                                              Prefeitura Municipal de Motuca 

                                            ESTADO DE SÃO PAULO 

            Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

 

SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 

PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO 

2017 

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer torna pública, 

por meio desta chamada, os critérios de seleção de voluntários ao programa 

Novo Mais Educação, para a função de Mediador de Aprendizagem – 

Língua Portuguesa, para vaga aberta nesta modalidade. 

 

 

I. Do Programa Novo Mais Educação 

O Programa terá a duração de 8 meses, com início no mês de março de 

2017 e tem como finalidade principal contribuir para a alfabetização, ampliação 

do letramento e melhoria do desempenho em língua portuguesa e matemática 

das crianças e dos adolescentes, por meio de acompanhamento pedagógico 

específico;  redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, 

mediante a implementação de ações pedagógicas para melhoria do rendimento 

e desempenho escolar; melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino 

fundamental, nos anos iniciais e finais; e ampliação do período de permanência 

dos alunos na escola. 

 

II. Dos Mediadores de Aprendizagem  

 Para atuar como Mediador de Aprendizagem serão considerados, 
preferencialmente, os seguintes aspectos: 



 Ter disponibilidade de horário para participar de reuniões com a equipe 
do Novo Mais Educação. 

 Ter ciência de que são voluntários e que a remuneração é apenas 
incentivo do Governo Federal, para auxílio transporte e alimentação. 

 Ser capaz de manter o controle sobre o trabalho pedagógico em 
desenvolvimento com as turmas e de desempenhar todas as atividades 
descritas no Documento orientador do Programa Novo Mais Educação. 

 Para atuar como Mediador de Aprendizagem (Língua Portuguesa e 
Matemática), preferencialmente, comprovar curso superior em área afim 
ou estar cursando. 

 Ao mesmo mediador de aprendizagem ou facilitador podem ser 
atribuídas mais de uma turma. 
 
 

III. Da Seleção 
 

 A Seleção dar-se-á pelo preenchimento da Ficha de Inscrição (Anexo 1) 
em duas vias e da apresentação de um projeto para uma da seguinte área: 
Língua Portuguesa. 

Cada projeto deverá apresentar os itens: Tema, Justificativa, Público Alvo, 
Objetivo, Conteúdo, Material Necessário e Recursos Didáticos, Estratégias de 
Desenvolvimento e Avaliação como conclusão. 

Os projetos serão analisados por uma Comissão formada pela Secretaria 
de Educação e pelo Técnico Responsável pelo programa Novo Mais Educação. 

 
 
 
IV. Das Bolsas para auxílio Alimentação e Transporte 

A remuneração far-se-á da seguinte maneira, através da verba provinda do 
Governo Federal: 

R$ 150,00 reais por mês, por turma de acompanhamento pedagógico 
(Língua Portuguesa e Matemática). 

 

V. Da Carga Horária 

As atividades de acompanhamento pedagógico contemplam 8 
horas/semana por turma e serão distribuídas em 4 horas/semana para 
Língua Portuguesa. 

 

VI. Do Cronograma 

 Entrega da Ficha de Inscrição e Projeto na Secretaria de 
Educação:  
01 de junho das 07h às 16h30  
02 de junho das 7h às 11h e das 13h às 16h30. 



 

 Análise dos Projetos: dia 02 de junho. 
 

 Divulgação da lista de selecionados: dia 05 de junho no site da 
Prefeitura Municipal de Motuca – www.motuca.sp.gov.br . 
 

 Encaminhamento dos Mediadores de Aprendizagem para as 
unidades de atuação: dia 06 de junho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  

Anexo 1 

http://www.motuca.sp.gov.br/


FICHA DE INSCRIÇÃO  

NOVO MAIS EDUCAÇÃO 2017 

 

INSCRIÇÃO PARA:  

(x ) MEDIADOR DE APRENDIZAGEM – Língua Portuguesa 

(  ) FACILITADOR 

 

NOME COMPLETO: ______________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: __________________________________________ 

TELEFONES: ____________________________________________________ 

ENDEREÇO: ____________________________________________________ 

BAIRRO: _______________________________________________________ 

CIDADE/ESTADO: ________________________________________________ 

ESTADO CIVIL: __________________________________________________ 

RG: ____________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________ 

EMAIL: _________________________________________________________ 

 

MOTUCA, ______ DE JUNHO DE 2017. 

 

___________________________________________________________ 

NOME DO CANDIDATO 

 

 

____________________________________________________________ 

ASSINATURA 

 


