Prefeitura Municipal de Motuca
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS
PROGRAMA SISALFA
2022
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer torna pública, por
meio desta chamada, os critérios de seleção de voluntários ao programa SisAlfa,
para a função de Assistente de Alfabetização.

I.

Do Programa SisAlfa

O Programa terá a duração de 8 meses, com início no mês de março de
2022 e tem como finalidade principal contribuir para a alfabetização, fortalecer e
apoiar as escolas no processo de alfabetização dos estudantes de todas as
turmas dos primeiros e segundos anos do ensino fundamental.

II.

Dos Assistentes de Alfabetização

Para atuar como Assistente de Alfabetização, serão considerados,
preferencialmente, os seguintes aspectos:
•
•
•

Possuir curso superior de Pedagogia ou estar cursando;
Ter ciência de que são voluntários e que a remuneração é apenas
incentivo do Governo Federal, para auxílio transporte e alimentação;
Ter disponibilidade de horários para atender a carga horaria do programa;

III.

Atribuições do Assistente de Alfabetização

O Assistente de Alfabetização é responsável pela realização das atividades de
acompanhamento pedagógico sob a coordenação e supervisão do professor
alfabetizador, conforme orientações da Secretaria de Educação e com o apoio
da gestão escolar, e pelo apoio na realização de atividades, com vistas a garantir
o processo de alfabetização de todos os estudantes regularmente matriculados
no 1º ano e 2º ano do ensino fundamental;

IV.

Da Seleção

A Seleção dar-se-á pelo preenchimento da Ficha de Inscrição (Anexo 1) em
duas vias e da apresentação de um projeto.
Cada projeto deverá apresentar os itens: breve resumo das experiências com
alfabetização, formação acadêmica e dados pessoais.
Os projetos serão analisados por uma Comissão formada pela Secretaria de
Educação e pelo Técnico Responsável pelo programa SisAlfa.

V.

Das Bolsas para auxílio Alimentação e Transporte

A remuneração far-se-á da seguinte maneira, através da verba provinda do
Governo Federal através do PDDE:
R$ 150,00 reais por mês, por turma.

VI.

Da Carga Horária

As atividades de acompanhamento
horas/semana por turma.

VII.

pedagógico

contemplam

5

Do Cronograma
• Entrega da Ficha de Inscrição e Projeto na Secretaria de
Educação:
Dia: 14/03 a 16/03/2022 das 11h00 às 17h00
•

Análise dos Projetos: 17/03 a partir das 10h00

•

Divulgação da lista de selecionados: dia 17/03 a partir das 15:00
no site da Prefeitura Municipal de Motuca – www.motuca.sp.gov.br
.

•

Encaminhamento dos Assistentes de Alfabetização para a unidade
de atuação: no 18 de março de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Anexo 1
FICHA DE INSCRIÇÃO
SISALFA 2022

INSCRIÇÃO PARA:
( ) ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO

NOME COMPLETO: ______________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: __________________________________________
TELEFONES: ____________________________________________________
ENDEREÇO: ____________________________________________________
BAIRRO: _______________________________________________________
CIDADE/ESTADO: ________________________________________________
ESTADO CIVIL: __________________________________________________
RG: ____________________________________________________________
CPF: ___________________________________________________________
EMAIL: _________________________________________________________

MOTUCA, ______ DE ______________________ DE 2022

___________________________________________________________
NOME DO CANDIDATO

____________________________________________________________
ASSINATURA

