EDITAL Nº 005/2022 - SECES

DISPÕE SOBRE O PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA A ESCOLHA DE
ASSISTENTES
DE
ALFABETIZAÇÃO
VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA TEMPO
DE APRENDER.

O MUNICÍPIO DE IGUATU, por meio da SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO,
CULTURA E ENSINO SUPERIOR DE IGUATU, no uso de suas atribuições e
usando das competências que lhe foram delegadas pela Portaria do Ministério
da Educação n°280, de 19 de fevereiro de 2020, e Resolução do Conselho
Deliberativo do FUNDEB/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO n°06, de 20 de abril
de 2021, torna público edital que estabelece normas para abertura de
inscrições, realização e constituição de cadastro de voluntários interessados
em atuar como ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO NO ÂMBITO DO
PROGRAMA TEMPO DE APRENDER, a ser realizado em parceria entre o
Ministério da Educação e o Município de Iguatu, mediante condições a seguir:

1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O presente processo será regido por este Edital, seus anexos, avisos
complementares e eventuais retificações.;
1.2. Este Edital e suas respectivas portarias serão publicadas no Diário
Oficial
dos
Municípios
do
Ceará,
através
do
website
www.diariomunicipal.com.br/aprece, no website oficial da Prefeitura Municipal
de Iguatu www.iguatu.ce.gov.br, e em murais de fácil visualização na sede da
Secretaria da Educação, Ciência e Ensino Superior e nas unidades escolares
envolvidas;
1.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de
todos os atos, editais, avisos, comunicados, convocações e outras
informações pertinentes a este concurso no endereço eletrônico:
www.iguatu.ce.gov.br;

1.4 Demais informações relativas ao estabelecido neste edital podem ser
adquiridas através do e-mail pedagogicosecesiguatu@gmail.com
ou
presencialmente, na sede da SECES, localizada na Rua 15 de Novembro, nº
606, bairro Centro, nesta cidade de Iguatu/CE, em horário de expediente
(07h30min. às 13h00min.).
1.5. A seleção de que trata este Edital séra promovida pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE IGUATU-PMI, por meio da SECRTARIA DA EDUCAÇÃO
CULTURA E ENSINO SUPERIOR- SECES, sob responsabilidade e execução
da COMISSÃO ORGANIZADORA composta por 03(três) servidores abaixo
designados:
I - FRANCISCA VELNARIA BEZERRA, matrícula nº 02.263, presidente;
II – SIMONE ALCÂNTARA DE ALENCAR, matrícula nº 715/2021, secretária;
III - FABIO RIBEIRO FERNANDES, matrícula nº 3.109, membro;
1.6. O presente certame tem por escopo a seleção de Assistente de
Alfabetização Voluntário do programa Tempo de Aprender, observados a
igualdade de condições aos concorrentes e os critérios objetivos
preeestabelecidos.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição no PROCESSO DE ESCOLHA DE ASSITENTE DE
ALFABETIZAÇÃO VOLUNTÁRIO DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER é
gratuita e implica o conhecimento das presentes instruções e a aceitação das
condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, bem
como eventuais avisos e retificações posteriores, das quais não poderá o
candidato alegar desconhecimento.
2.2. O período de inscrições ocorrerá de 02 a 04 de maio de 2022, no horário
de 07h:30mim às 13h:00min.
2.3. O requerimento da inscrição será feito na sede da SECES, na Rua 15 de
Novembro, Nº 606, bairro Centro, nesta cidade de Iguatu/CE, em horário de
expediente (07h30min. às 13h00min), pelo candidato ou por terceiro munido de
procuração específica com firma reconhecida (Anexo V), utilizando a Ficha de
Inscrição disponível no Anexo II, deste Edital;
2.4. No ato da inscrição o candidato fará a opção pela unidade escolar onde
prestará o serviço voluntário, dentre as opções disponíveis na Tabela 1 do
subitem 3.1. a qual deseja concorrer e ser posteriormente lotado, sem prejuízo
de lotação em unidade escolar diversa;

2.5. No ato da inscrição o candidato deverá entregar Ficha de Inscrição
devidamente preenchida, com todos os dados solicitados, sem emendas e/ou
rasuras, assinada pelo candidato (Anexo II). Não é necessário apresentar
documentos neste momento.
2.6. O protocolo da Ficha de Inscrição poderá ser efetuado pelo próprio
candidato ou por terceiro munido de procuração pública ou particular, específica
e com firma reconhecida em cartório (Anexo III);
2.7. Não será admitida alteração após efetivação da inscrição, sendo
considerada apenas a primeira protocolada;
2.8.
Serão
considerados
inválidos
requerimentos
protocolados
intempestivamente ou que não atendam as disposições contidas neste Edital,
sendo indeferidas;
2.9.
As informações da Ficha de Inscrição serão prestadas sob inteira
responsabilidade do candidato, de modo que, sua inveracidade ou inexatidão
acarretarão, em qualquer época, o cancelamento da inscrição, a anulação de
todos os atos decorrentes, sem qualquer ônus para a Administração ou prejuízo
das sanções administrativas, civis e penais cabíveis;
2.10. Será entregue ao candidato o comprovante de inscrição do Processo
Seletivo Simplificado;
2.11. Na data provável de 06/05/2022 será divulgada lista nominal de
inscrições deferidas, no website oficial www.iguatu.ce.gov.br e em mural de fácil
visualização na sede da Secretaria de Educação de Iguatu.
2.14. Os candidatos que se sintam prejudicados com o resultado das inscrições,
poderão interpor recurso devidamente fundamentado, de forma clara e objetiva,
sem efeito suspensivo, dirigido à presidente da Comissão Organizadora, no
prazo de 1 (um) dia útil subsequente a divulgação da lista nominal de inscrições
deferidas e indeferidas presencialmente ou através do e-mail:
pedagogicosecesiguatu@gmail.com, devendo a autoridade competente decidir
no prazo de 2 (dois) dias.
2.12. O candidato concorrente às vagas destinadas às Pessoas com
Deficiência-PcD deverá mencionar claramente na ficha de inscrição sua
deficiência e, caso necessite de tratamento diferenciado no dia da prova, deverá
indicar as condições de que necessita (prova ampliada, ledor, auxílio para
transcrição, sala de acesso mais facilitado, intérprete de libras e/ou tempo
adicional), com a respectiva justificativa e parecer de especialista;

2.13. A declaração descrita no item 2.12 deverá estar acompanhada de
atestado médico contendo a descrição da deficiência que o candidato está
acometido;
2.14. O candidato com deficiência auditiva que necessitar utilizar aparelho
auricular nos dias da prova deverá descrever a observação na ficha de inscrição
e protocolar junto laudo médico específico para esse fim, sob pena de não poder
utilizar o aparelho durante a prova.

3.

DO CADASTRO DE RESERVAS

3.1. A seleção destina-se a compor cadastro de reserva para suprir eventuais
vagas de Assistentes de Alfabetização voluntários do Programa Tempo de
Aprender que venham a surgir no âmbito do Município de Iguatu/CE, a serem
distribuídas nas escolas da rede pública municipal da zona urbana e rural,
conforme tabela abaixo;
Código
Vaga
MA001
MA002
MA003
MA004
MA005
MA006
MA007
MA008
MA009
MA010
MA011
MA012
MA013
MA014
MA015
MA016
MA017
MA018
MA019
MA020

TABELA 1 – UNIDADES ESCOLARES A SEREM ATENDIDAS PELO TEMPO DE APRENDER
Quantidade de
Unidade Escolar
Turno
Turmas
EEF. E.E.F. ALBA ARAÚJO
04
M/T
EEF. ANTONIA MARIA DAS NEVES
01
Manhã
EEF. ANTÔNIO CIPRIANO
02
M/T
EEF. CARLOTA TÁVORA
06
M/T
EEF. CLARA ALVES DE ARAÚJO
04
M/T
EEF. ELZE LIMA VERDE MONTENEGRO
04
M/T
E.E.F.FRANCISCO DAS GRAÇAS ALVES BERTO CAIC
04
M/T
EEF. JANUARIO CAMPOS CENTRO EDUCACIONAL
05
M/T
EEF. JOÃO PAULINO DE ARAÚJO
04
M/T
EEF. JOAQUIM DE SOUZA PINTO
02
M/T
EEF. JOSÉ ERITON BARROS COSTA
04
M/T
EEF. JOSÉ PEREIRA LOPES
01
Manhã
EEF. LUIZA BEZERRA DE SOUZA
03
M/T
EEF. MARIA IRISMAR MORENO MATOS
01
Manhã
EEF. MARIO PARENTE TEÓFILO
01
Tarde
EEF. MARTA MARIA SOBREIRA
02
M/T
EEF. ONÉLIA PEREIRA DE LAVOR
01
Manhã
EEF. OSMINDO MANGUEIRA DE SOUZA
01
Tarde
EEF. SÃO SEBASTIÃO
02
M/T
EEF. TOMÉ DE SOUZA
04
M/T

3.2. A inscrição e seleção para uma unidade escolar específica constante na
Tabela 1 do subitem 3.1., corresponde a um indicativo de lotação, que deverá

ser preferencialmente seguido pela Administração, o que não impede que, diante
da necessidade do serviço, o candidato classificado seja lotado em unidade
diferente.

4.

DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PcD

4.1. Fica assegurado a pessoa com deficiência física o direito de candidatarse ao presente processo seletivo, sendo reservadas 5% (cinco por cento) das
vagas, desde que sua condição física não seja incompatível com as atribuições
da função, na forma da lei;
4.2. O candidato com deficiência participará do processo em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que se refere às etapas e aos critérios
de aprovação;
4.3. Será considerada como deficiência aquela conceituada na medicina
especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos,
observados os critérios médicos de capacitação laboral e somente as pessoas
que se enquadrem nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto n.º
3.298/1999, alterado pelo Decreto n.º 5.296/2004, que regulamentam a Lei n.º
7.853/1989 e as contempladas pelo enunciado da Súmula n.º 377 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ);
4.4. Não serão considerados como deficiências os distúrbios de acuidade
visual ou auditiva passíveis de correção simples pelo uso de lentes ou aparelhos
específicos;
4.5. Se aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas, os
candidatos com deficiência serão submetidos à perícia médica oficial destinada
a verificar a existência da deficiência declarada e a compatibilidade de sua
deficiência com o exercício das atribuições da função.

5.

DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO

5.1. Serão considerados os seguintes critérios para a seleção de Assistentes
de Alfabetização voluntários:
I - Ser brasileiro;
II - Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição;

III - Ter, no mínimo, formação de nível médio completo;
V - Ter disponibilidade para prestar serviço voluntário, de acordo com a demanda
da unidade escolar escolhida para atuar;
VI - Estar em gozo dos direitos políticos;
VII - Estar quite com as obrigações eleitorais;
VIII - Estar quites com as obrigações militares, caso candidato do sexo
masculino;
IX - Ter aptidão física e mental para o exercício das atividades voluntárias.

6. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
6.1.

São atribuições do Assistente de Alfabetização:

I - Participar do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação do
Programa na escola;
II - Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do
Programa;
III - Auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas
por ele;
IV - Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o
controle da frequência;
V - Elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos e atividades
realizadas mensalmente;
VI - Acessar o Sistema de Orientação Pedagógica e Monitoramento para o
cadastro das atividades pedagógicas desenvolvidas, para que o(a) professor(a)
ou o(a) Coordenador(a) da escola analise e valide posteriormente;
VII - Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações
junto ao Programa;
VIII - Realizar as formações indicadas pelo MEC e Secretaria de Educação de
Iguatu.
IX – Participar de eventos, cursos, encontros, formações, planejamentos e
demais atividades proporcionadas pela escola ou Secretaria de Educação.

7. DA SELEÇÃO
7.1. A seleção se dará por única etapa de avaliação, consistente na aplicação
de PROVA OBJETIVA, de caráter eliminatório e classificatório, de
conhecimentos básicos de português e matemática e específicos, possuindo 25
(vinte e cinco) questões de múltipla escolha, cada uma com quatro opções de
resposta (a, b, c, d), das quais, apenas uma é correta, valendo 1 (um) pontos
cada, totalizando 25 (vinte e cinco) pontos no total;
7.2.

O conteúdo cobrado na prova objetiva consta no anexo IV.

7.3. A prova objetiva será aplicada na data provável de 15/05/2022, tendo
início às 08h00min e encerramento às 11h00min, com duração de 3 (três) horas
ininterruptas, no Campus Multi-Institucional Humberto Teixeira, localizado na
Avenida Dario Rabelo S/N, bairro Santo Antônio, nesta cidade de Iguatu/CE;
7.4. Os candidatos devem comparecer ao local de realização da prova com
antecedência de 30 (trinta) minutos, portando documento de identificação oficial
com foto, comprovante de inscrição e Certificado Nacional de Vacinação.
7.5. Os portões do estabelecimento serão fechados as 08h00min, não
permitindo a entrada de pessoas e candidatos no local após este horário.
7.6. O não comparecimento na hora e data marcada acarretará eliminação
automática do candidato do processo seletivo.
7.7. No local da prova o candidato deve portar apenas caneta esferográfica
fabricada em material transparente, com tinta de cor azul ou preta, sendo vedada
a utilização de qualquer material ou equipamento de consulta, inclusive lápis,
borracha, corretivo, óculos escuros, bonés, chapéus, aparelhos eletrônicos,
calculadoras, relógios de qualquer tipo, ou quaisquer outros objetos que possam
ser utilizados para pesquisa, correção ou transmissão de dados.
7.8. A Secretaria de Educação não ficará responsável pela guarda, perdas,
extravios ou danos causados a objetos ou equipamentos ocorridos durante a
realização das provas.
7.9. O candidato deverá transcrever as respostas das questões da prova
objetiva para a folha de respostas, que será o único documento válido para
correção das provas.

7.10. Ao concluir a prova, antes de sair definitivamente da sala, o candidato
deverá entregar a folha de respostas, o caderno de questões e assinar a lista de
presença, sob pena de ser eliminado da seleção.
7.11. Não será atribuída pontuação a questão caso haja rasura, marcação de
duas ou mais alternativas ou não marcação de uma das alternativas na folha de
respostas.
7.12. Em caso de anulação de alguma questão da prova objetiva, a pontuação
desta será acrescida a todos os candidatos.
7.13. Será reprovado e eliminado da seleção o candidato que obtiver nota
inferior a 50% (cinquenta por cento).
7.14. O resultado da prova objetiva juntamente com o gabarito oficial serão
publicados no site www.iguatu.ce.gov.br na data provável de 18/05/2022.
7.15. Os candidatos que se sintam prejudicados com o resultado da prova
objetiva, poderão interpor recurso devidamente fundamentado, de forma
clara e objetiva, sem efeito suspensivo, dirigido à presidente da Comissão
Organizadora, dos dias 19 a 20 de maio de 2022, presencialmente ou
através do e-mail: pedagogicosecesiguatu@gmail.com, devendo a
autoridade competente decidir no prazo de 2 (dois) dias.

8. DA CLASSIFICAÇÃO

8.1. A classificação dos candidatos aprovados se dará com base na unidade
escolar escolhida no ato da inscrição;
8.2. Ocorrendo empate entre candidatos que disputam a eventual vaga na
mesma unidade escolar serão considerados para fins de desempate, por ordem
de precedência, os seguintes critérios:
I - Pessoa com idade superior a 60 anos;
II - Maior idade, considerando dia, mês e ano;
III- Sorteio

8.3. Todos os candidatos aprovados serão classificados pela respectiva
unidade escolar, listados por ordem decrescente, com base na pontuação
obtida na prova objetiva, constituindo assim o cadastro de reserva do banco de
Assistentes de Alfabetização do Programa Mais Alfabetização para suprir
vagas que surjam supervenientemente no âmbito da Secretaria de Educação
de Iguatu;
8.4. O resultado preliminar será publicado no site www.iguatu.ce.gov.br e
fixado em mural de fácil visualização na sede da Secretaria de Educação, na
data provável de 24/05/2022.

9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
9.1.
O resultado preliminar da seleção será divulgado na data provável de
25/05/2022 (quarta-feira) no website oficial www.iguatu.ce.gov.br e fixado em
mural de fácil visualização na sede da SECES, com o detalhamento por
unidade escolar e a posição de cada candidato em relação às vagas ofertadas;

9.2. Os candidatos que eventualmente sintam-se prejudicados com o
resultado preliminar da seleção podem interpor recurso, devidamente
fundamentado, de forma clara e objetiva, sem efeito suspensivo, dirigido a
presidente da Comissão Organizara, no prazo de 02 (dois) dias corridos, a
contar da data da publicação, devendo a autoridade competente decidir
fundamentadamente em igual prazo.

9.3. Na data provável de 30/05/2022, será divulgado o resultado dos recursos
interpostos, juntamente com o resultado definitivo do presente certame.

10. DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. A homologação será feita por portaria da Secretaria da Educação, Cultura
e Ensino Superior de Iguatu, publicada no Diário Oficial dos Municípios do
Ceará, na data provável de 31/05/2022, bem como, disponibilizado no website
oficial www.iguatu.ce.gov.br e fixado em mural de fácil visualização na Sede da
Secretaria de Educação.

11. DA CONVOVAÇÃO

12.1. A convocação dos aprovados obedecerá a ordem de classificação por
unidade escolar, mediante necessidade do serviço, a critério a Administração,
dentro do período de validade do certame
12.2. Ao ser convocado o candidato classificado terá prazo de 2 (dois) dias
para se apresentar na sede da Secretaria da Educação, Cultura e Ensino
Superior de Iguatu, cumprindo todos os requisitos do Edital.
12.3. O candidato convocado que não comparecer no prazo indicado para a
contratação, ainda que tenha interposto recurso, será considerado como
desistente, sendo convocado o candidato classificado imediatamente posterior,
pela ordem de classificação da unidade escolar;
12.4. Os candidatos aprovados que não forem classificados dentro do número
de vagas na unidade escolar que se inscreveram, comporão um cadastro de
reserva unificado, listados por ordem decrescente, com base na pontuação
individual final obtida, observados os critérios de desempate do item 7, para que
sejam convocados a assumir as vagas não supridas ou que surjam
supervenientemente, em conformidade com a demanda e conveniência da
Administração;
12.5. Os candidatos aprovados, quando convocados, deverão apresentar
documentos que comprovem as informações prestadas na Ficha de Inscrição e
demais requisitos para contratação, sob pena de exclusão imediata do certame.
12.6. O candidato convocado que não comparecer no prazo indicado para
designação e consequente remoção, ainda que tenha interposto recurso, será
considerado como desistente, sendo convocado o imediatamente posterior, pela
ordem de classificação da vaga;

12. DO RESSARCIMENTO DAS DESPEZAS REALIZADAS
13.1. O voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas com transporte e
alimentação que comprovadamente realizar no desempenho das atividades
voluntárias;
13.2. O Assistente de Alfabetização receberá, a título de ressarcimento que
trata o subitem 7.1, o valor correspondente a R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), por turma que atenda em unidades escolares não vulneráveis pelo MEC,
conforme estabelecido na Portaria do Ministério da Educação n°280, de 19 de

fevereiro de 2020, e Resolução do Conselho Deliberativo
FUNDEB/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO n°06, de 20 de abril de 2021.

do

13.3. O valor do ressarcimento poderá variar proporcionalmente até o limite de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), equivalente a 8 (oito) turmas em escolas não
vulneráveis ou outra combinação equivalente, em termos de quantidades de
horas semanais.

14. DA VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO
14.1. O apoio dos assistentes de alfabetização ao professor alfabetizador é de
natureza voluntária nos termos da Lei Federal nº 9.608/1998 – Lei do
Voluntariado, considerando-se serviço voluntário a atividade não remunerada,
que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de
assistência social, inclusive mutualidade.
14.2. O serviço voluntário do Assistente de Alfabetização é de caráter precário,
não gera vínculo empregatício ou estatutário (efetivo), nem obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou outra afim.
14.3. O Assistente de Alfabetização voluntário poderá ser dispensado do serviço
a qualquer tempo, a critério da Administração, sem aviso prévio ou indenizações.
14.4. O Assistente de Alfabetização será desligado caso não corresponda com
as finalidades e objetivos do Programa, pratique atos de indisciplina,
insubordinação, maus tratos desabonadores de conduta pessoal e/ou
profissional.

15. DA LOTAÇÃO
15.1. A lotação obedecerá a ordem de classificação dos candidatos aprovados
na seleção e o atendimento dos critérios estabelecidos no item 8 deste Edital.
15.2. Após assinatura do Termo de Compromisso o candidato deverá se
apresentar no máximo em 48 (quarenta e oito) horas na unidade escolar
determinada pela Secretaria de Educação de Iguatu para iniciar a prestação do
serviço voluntário.
15.3. Em caso de não comparecimento ou desistência será convocado para
lotação o candidato classificado segundo a ordem decrescente de pontos.

16. DA VALIDADE
16.1. A presente seleção terá prazo de validade de 6 (seis) meses, podendo ser
prorrogada por igual período, a critério da Secretaria da Educação, Cultura e
Ensino Superior de Iguatu.
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. A aprovação e classificação neste certame não assegura aos candidatos
a convocação e celebração do termo de adesão e compromisso para o serviço
de Assistente de Alfabetização voluntário, mas tão somente a expectativa de
direito, caso surja vaga nas unidades escolares citadas na Tabela 1 do subitem
3.1, obedecida à rigorosa ordem de classificação da unidade, a existência de
carência, a disponibilidade de recursos financeiros, o interesse e a conveniência
da Administração.
17.2. Havendo necessidade de alterar quaisquer disposições fixadas neste
Edital, será emitido Edital de Retificação.
17.3. Por motivo de ocorrência de fatos não previstos neste Edital, a Comissão
Organizadora poderá reprogramar os prazos estabelecidos.
17.4. Os casos omissos serão encaminhados para análise e apreciação da
Comissão Organizadora, à luz do edital, observada a legislação vigente e as
instruções do Poder Executivo.
17.5. Em qualquer fase do processo seletivo ou após homologação e celebração
de termo de compromisso, caso seja constatada alguma inverdade no
cumprimento dos requisitos estabelecidos para a inscrição, documentação
apresentada, resolução das provas ou mesmo de qualquer item contido neste
edital ou contrariedade à legislação, o candidato poderá ser eliminado do
processo seletivo ou ter seus serviços dispensados.
17.6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Iguatu/CE, 28 de abril de 2022.

MARLUCE TORQUATO LIMA GONÇALVES
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA
E ENSINO SUPERIOR
PORTARIA N°272/2022

ANEXO I
RELAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ENDEREÇOS
(De que trata o subitem 3.1 do edital)
Unidades Escolares
CEM. Pe. Januário Campos
EEF. Antonia Maria das Neves
EEF. Antônio Cipriano
EEF. Carlota Távora
EEF. Clara Alves de Araújo
EEF. Elze Lima Verde Montenegro
EEF. Francisco das Graças Alves Berto
EEF. João Paulino de Araújo
EEF. Jose Eriton Barros Costa
EEF. José Pereira Lopes
EEF. Joaquim de Souza Pinto
EEF. Luiza Bezerra de Souza
EEF. Maria Irismar Moreno Matos
EEF. Mário Parente Teófilo
EEF. Marta Maria Sobreira
EEF. Onélia Pereira de Lavor
EEF. Osmindo Mangueira de Souza
EEF. Professora Alba Araújo
EEF. São Sebastião
EEF. Tomé de Souza

Endereços
Rua Monica Teixeira Peixoto, S/N, COHAB III
Sítio Barra II
Barreira dos Paraibanos
Rua Engenheiro Barreto, S/N, Flores.
Rua José Vieira Barbosa, S/N, Vila Coqueiro
Rua Dário Rabelo, S/N, Cocobó
Rua Santa Luzia, S/N, João Paulo II
Rua Silvio Amaro, S/N, Jardim Oásis
R. Apulcro L. Verde, S/N, Alto do Jucá
Sítio Cajás
Bairro Cajazeiras
Rodovia Antonio Adil de Mendonça, S/N, Fomento
Rua São João Batista, S/N, Vila, Suassurana
Sítio Cardoso I
Rua Fco. Holanda Montenegro, S/N, Vila Alencar
Sítio Estrada
Sítio Barrocas
Rua Amália Brasil, n° 363, Vila Moura
Rua São Sebastião, nº 113, Vila Barro Alto
Rua José de Abreu, nº 458, Vila Serrote

ANEXO II
(De que trata o subitem 2.5 do edital)

FICHA DE INSCRIÇÃO
N.º Inscrição:

Data Protocolo:

Hora Protocolo:

Servido responsável:

Nome completo:
Data Nascimento:

/

RG:

CPF:

/

Endereço residencial:

Nº:

Bairro:

Cidade:

UF:

Complemento:

CEP:

Telefone:

E-mail:

Pessoa com Deficiência – Descreva qual:

Necessidade de atendimento especial? Qual?

[ ] Não [ ] Sim

[ ] Não [ ] Sim

Escolaridade:
Curso:

Ano / Série / Semestre:

Instituição de Ensino:

Turno:
Cidade:

Descreva a unidade de ensino que deseja se inscrever com base na Tabela 1 do
subitem 9.1 do Edital 005/2022-SECES:
Código Vaga:

Unidade Escolar / Lotação:

Turno:

Declaro para os devidos fins de direito, que conheço e aceito as condições
estabelecidas no Edital n.º 006/2022-SECES do PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO DE ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO VOLUNTÁRIOS PARA
ATUAREM NO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER, promovido pela SECES.
IGUATU/CE, _____ de abril de 2022.
Assinatura do Candidato
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Nome completo:
N.º Inscrição:

Data Protocolo:

RG:
Hora Protocolo:

Assinatura do Servidor:

ANEXO III
(De que trata o subitem 2.6 do edital)

PROCURAÇÃO
OUTORGANTE:
Nome: ___________________________________________________________
RG: _____________________________ CPF ____________________________
Endereço: ________________________________________________________
Bairro: ___________________________ Cidade: _________________________
OUTORGADO:
Nome: ___________________________________________________________
RG: _____________________________ CPF ____________________________
Endereço: ________________________________________________________
Bairro: ___________________________ Cidade: _________________________
PODERES: Pelo presente instrumento particular de mandato, o OUTORGANTE abaixo
assinado, nomeia e constitui como seu bastante procurador o OUTORGADO acima qualificado,
a quem confere poderes para o fim específico de representa-lo junto a SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DE IGUATU, para que promova sua inscrição junto ao PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO DE ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO VOLUNTÁRIOS PARA ATUAREM
NO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER, regido pelo EDITAL N.º 005/2022-SECES, podendo
para tanto preencher e assinar ficha de inscrição, proceder a inscrição na seleção, prestar
declarações, apresentar documentos e praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento
deste mandato e para produzir os efeitos legais, firmo a presente.
____________________________ , ____ / ____ / _____ .

_________________________________________
Assinatura do Outorgante

ANEXO IV
(De que trata o subitem 7.1 do edital)
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – TEMPO DE APRENDER

1. Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de texto, compreensão do texto,
significado contextual de palavras e expressões; noções de fonética; domínio da
ortografia oficial; acentuação gráfica, separação de sílabas, ortografia, classes das
palavras, concordância nominal, concordância verbal, regência verbal, crase; sintaxe e
morfologia; colocação pronominal; pontuação, emprego do hífen.
2. Matemática: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos;
Teoria dos Conjuntos; Álgebra: sequências, conceitos, operações com expressões
algébricas; Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor
comum. Porcentagem. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações
do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.
3. Conhecimentos Específicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB 9344/96.

ANEXO V
CRONOGRAMA
- Publicação Oficial: Sexta-feira, 29/04/2022.
- Período de inscrições: 02 a 04/05/2022
- Publicação do resultado preliminar das inscrições deferidas/indeferidas:
Sexta-feira, 06/05/2022
- Prazo para recurso do resultado das inscrições: 09 e 10/05/2022
- Publicação da lista definitiva de candidatos convocados para prova objetiva:
Quarta-feira, 11/05/2022
- Prova objetiva: Domingo, 15/05/2022, das 08h00min às 11h00min.
- Divulgação do gabarito oficial da prova objetiva: Segunda, 16/05/2022
- Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva: Segunda 18/05/2022
- Prazo de recurso do resultado preliminar da prova objetiva: 19 e 20/05/2022
- Divulgação do resultado definitivo da prova objetiva: Segunda, 23/05/2022
- Divulgação do resultado final preliminar da seleção: Terça-feira, 24/05/2022
- Prazo para recurso do resultado final preliminar da seleção: 25 e 26/05/2022
- Divulgação do resultado final definitivo: Sexta-feira, 27/05/2022
- Publicação da portaria de homologação do resultado final: Segunda,
30/05/2022

