EDITAL Nº 036/SED - de 21/11/2011
(ALTERA O Edital n. 030/2011/SED)

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCACÃO, no uso de suas atribuições
legais, resolve ALTERAR o Edital nº030/SED/2011, publicada no Diário Oficial
do Estado nº 19.609, de 09/11/2011 pg.03, nos seguintes itens:
- Fica prorrogado até o dia 15/12/2011 o prazo para as inscrições do processo
de seleção/credenciamento para alfabetizadores, tradutores-intérpretes de
libras e coordenadores de turma do Programa Brasil – Santa Catarina
Alfabetizada, etapa 2012.
- Da nova redação:
Item 4.1.4 – Escolaridade: (ALTERA)
• Curso Superior em Pedagogia, com habilitação específica em Ensino
Fundamental de 1.ª a 4.ª série ou em Alfabetização;
• Curso Superior em outra Licenciatura ou estar cursando cursos de
licenciatura;
• Ensino Médio

Item 4.1.5: A validação da inscrição fica condicionada à entrega da
documentação listada abaixo e cadastro dos alfabetizandos que constituirão a
(s) turma (s) no período de 05 de novembro a 15 de dezembro de 2011, de
acordo com o horário de atendimento das GEREDs/CEJAs
Item 4.2.4. Escolaridade: (ALTERA)
•
•

Curso Superior de Pedagogia, com habilitação específica em Ensino
Fundamental de 1.ª a 4.ª série ou em Alfabetização;
Curso Superior em Letras ou outras licenciaturas ou estar cursando
cursos de licenciatura.

Item 10.1. (ALTERA)
As atividades desenvolvidas pelos alfabetizadores, no âmbito do Programa
Brasil – Santa Catarina Alfabetizada, são consideradas de natureza voluntária, não
gerando vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária
ou afim. A título de bolsa, o FNDE/MEC pagará aos voluntários cadastrados no
Programa e vinculados a turmas ativas os seguintes valores:
I - Bolsa classe I: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais para o
alfabetizador de uma turma ativa;

II - Bolsa classe II: R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) mensais para
o alfabetizador de uma turma ativa de população carcerária ou jovens em
cumprimento de medidas sócio-educativas;
III – Bolsa classe III 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais para o
tradutor intérprete de Libras que auxilia o alfabetizador em turma ativa que inclui
jovens, adultos e idosos surdos;
IV - Bolsa classe IV: R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais para os
coordenadores de turmas de alfabetização ativas.

Da nova redação aos anexos: (ALTERA)
ANEXO III
CRONOGRAMA
1. Período de inscrição: 05 de novembro a 15 de dezembro de 2011
2. Análise da documentação: 16 dezembro de 2011
3. Divulgação do Resultado19 dezembro de 2011
4. Prazo para interposição de recursos 20 e 21 de dezembro de 2011
5. Divulgação do resultado final da Chamada Pública: 23 de dezembro 2011
6. Início das atividades: 06 de fevereiro de 2012

ANEXO VI, VII e VIII
A) CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO A VOLUNTÁRIO ALFABETIZADOR

CRITÉRIOS

ITENS

VALOR DE CADA TOTAL
ESPECIFICIDADE
Atuação como Vínculo como professor 4,0 pontos
professor
da Educação de Jovens e
Adultos
Participação nas Participação em sete 10 pontos
Edições
edições (2004 a 2010)
anteriores
do
Programa Brasil
– Santa Catarina Participação
em
seis 8 pontos
Alfabetizada
edições
Participação em cinco 6 pontos
edições
Participação em quatro 5 pontos
edições
Participação
em
três 4 pontos
edições
Participação em duas
3 pontos
edições
Participação em uma
1 ponto
edição
Escolaridade
Especialização em EJA 10 pontos

ou em Alfabetização
Cursando Especialização 9 pontos
em Educação de Jovens e
Adultos
ou
em
alfabetização
Curso de Pedagogia
8 pontos
Curso de Letras
7 pontos
Outras licenciaturas
5 pontos
Cursando
cursos
de 4 pontos
Licenciatura
Ensino Médio
3 pontos
*Cursos
de Participação em cursos, 2 pontos
Aperfeiçoamento minicursos, conferências
e oficinas na área de
Educação de Jovens e
Adultos
ou
em
alfabetização
e com
carga horária mínima de
40 horas (ano 2010/2011
* 02 pontos a cada 40 horas até o máximo de 120 horas de curso

B) CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO
COORDENADOR DE TURMAS

CRITÉRIOS

ITENS

VOLUNTÁRIO

ALFABETIZADOR

VALOR DE CADA TOTAL
ESPECIFICIDADE
Atuação como Vínculo como professor 4 pontos
professor
da Educação de Jovens e
Adultos
Participação nas Participação em quatro 10 pontos
Edições
edições (2007 a 2010
anteriores
do
Programa Brasil
– Santa Catarina Participação
em
três 8 pontos
Alfabetizada
edições
Participação em duas 6 pontos
edições
Participação em uma 4 pontos
edição
Escolaridade
Especialização em EJA 10 pontos
ou em Alfabetização
Curso de Pedagogia
9 pontos
Curso de Letras
8 pontos
Outras licenciaturas
6 pontos
Cursando
cursos
de 5 pontos
Licenciatura
Prof.
Séries
Iniciais 4 pontos
aposentado
*Cursos
de Participação em cursos, 2 pontos

-

Aperfeiçoamento minicursos, conferências
e oficinas na área de
Educação de Jovens e
Adultos
ou
em
alfabetização
e com
carga horária mínima de
40 horas (2010/2011)

* 02 pontos a cada 40 horas até o máximo de 120 horas de curso
ANEXO VI
c) CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO A VOLUNTÁRIO TRADUTOR –
INTERPRÉTE DE LIBRAS

CRITÉRIOS

ITENS

VALOR DE CADA TOTAL
ESPECIFICIDADE
Atuação como Vínculo como professor 3,0 pontos
professor
da Educação de Jovens e
Adultos
Participação nas Participação
em
sete 10 pontos
Edições
edições (2004 a 2010
anteriores
do
Programa Brasil
– Santa Catarina Participação
em
seis 8 pontos
Alfabetizada
edições
Participação em cinco 6pontos
edições
Participação em quatro 5 pontos
edições
Participação
em
três 4 pontos
edições
Participação em duas
3 pontos
edições
Participação em uma
1 ponto
edição
Escolaridade
Especialização em Língua 10 pontos
Brasileira de Sinais LIBRAS
Curso de pedagogia
9 pontos
Curso de Letras
8 pontos
Outras licenciaturas
7 pontos
Cursando
cursos
de 6
Licenciatura
Ensino Médio
4 pontos
*Cursos
de Participação em cursos, 2 pontos
Aperfeiçoamento de aperfeiçoamento em
Lingua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), e com carga
horária mínima de 120

horas
* 02 pontos a cada 40 horas até o máximo de 120 horas de curso
Florianópolis, 21 de Novembro de 2011.

Marco Antônio Tebaldi
Secretário de Estado da Educação

