PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDIADORES DE APRENDIZAGEM E
FACILITADORES PARA ATUAREM NO PROGRAMA NOVO MAIS
EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 12/2018
A Secretária Municipal da Educação, no uso de suas atribuições legais, estabelece as
normas e divulga a abertura de inscrições para a seleção simplificada de Mediadores de
Aprendizagem e Facilitadores para o desenvolvimento de atividades complementares
nas áreas de Artes, Esporte e Lazer, Cultura e Educação Patrimonial, sob o regime de
voluntariado, conforme a Portaria nº 1.144, de 10 de outubro de 2016, que institui o
Programa Novo Mais Educação.
1. DA SELEÇÃO

A seleção destina-se a atender à demanda da Rede por Mediadores de
Aprendizagem e Facilitadores. O Mediador de Aprendizagem será responsável pela
realização das atividades de acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e
Matemática nas turmas selecionadas do ensino fundamental. O Facilitador será
responsável pelas atividades de opção da escola, nas áreas de Artes, Esporte e Lazer,
Cultura, nas turmas das escolas municipais que irão desenvolver o Programa Novo Mais
Educação, com objetivo de melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e
Matemática no ensino fundamental por meio da ampliação da jornada escolar de
crianças e adolescentes mediante a complementação da carga horária.
A seleção será realizada através de currículo a cerca das habilidades e experiência
que o candidato possui na área que pretende atuar.
1.1. De acordo com o cronograma o candidato (a) deve entregar em um envelope
fechado os documentos que comprovem suas experiências na área da educação como
declaração e/ou certificados.
1.2. Esta seleção destina-se a suprir a necessidade do funcionamento do Programa
Novo Mais Educação, as quantidades de turmas mencionadas no anexo II são apenas

para cadastro de reserva, elas podem ser alteradas de acordo com os repasses do FNDE,
podendo inclusive deixar de existir caso os recursos não sejam repassados para a escola
que o candidato escolheu.
1.3. Os seguintes anexos são partes integrantes deste Edital:
Anexo I – Ficha de inscrição do candidato (a)
Anexo II – Quadro de vagas/cadastro de reserva por escola
Anexo III – critérios de pontuação

2. DAS FINALIDADES DO PROGRAMA
I – alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em Língua
Portuguesa e Matemática das crianças e adolescentes, por meio de acompanhamento
pedagógico específico;
II – redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a
implementação de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho
escolar;
III – melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental nos anos iniciais
e finais;
IV – ampliação do período de permanência dos alunos na escola

3. DAS ATRIBUIÇÕES
VOLUNTÁRIOS

DOS

MEDIADORES

E

FACILITADORES

 Facilitadores: responsáveis pelo desenvolvimento das atividades de Artes,
Esporte e Lazer, Cultura e Educação Patrimonial;
 Mediadores da Aprendizagem: responsáveis pelo desenvolvimento das
atividades de acompanhamento pedagógico de Português e Matemática;
 As atividades desempenhadas pelos Mediadores/Facilitadores serão
consideradas de natureza voluntária na forma definida pela Lei Federal
9.608/1998, sendo obrigatória a celebração do Termo de Adesão e Compromisso
do Voluntário.
De acordo com o Caderno de Orientações Pedagógicas do Programa, disponível no
portal.mec.gov.br em 30/05/2018, são atribuições do:
3.1 Mediador da Aprendizagem
a) Realizar atividades de acompanhamento pedagógico dos estudantes;

b) Trabalhar em parceria com o articulador de forma que as atividades,
metodologias e conteúdos estejam em consonância com o trabalho desenvolvido pelos
professores e estudantes no turno regular;
c) Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do Programa;
d) Acompanhar o desempenho escolar dos alunos;
e) Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto
ao Programa;
f) Participar das formações em serviço realizadas pela SME/Distritos de Educação;
g) Desenvolver as atividades do Programa conforme as diretrizes e orientações
pedagógicas sugeridas pela SME/Distritos de Educação.
3.2 Facilitador
a) Realizar atividades de livre escolha da escola nos campos das artes, cultura, esporte e
lazer;
b) Planejar e executar as atividades escolhidas em sintonia com as habilidades e
necessidades dos estudantes considerando os objetivos do Programa, sobretudo no qu se
refere à melhoria da aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática;
c) Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do programa;
d) Acompanhar o desempenho escolar dos alunos;
e) Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao
Programa;
f) Participar das formações em serviço realizadas pela SME.
g) Desenvolver as atividades do Programa conforme as diretrizes e orientações
pedagógicas sugeridas pela SME.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas
e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.
No ato de inscrição Serão exigidos dos candidatos:
I. Comprovante de Escolaridade;
II. Cópia da Carteira de identidade;
III. Cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
IV. Cópia do comprovante de endereço;
V. Declarações de experiências na área da educação.

4.2. Para requerer sua inscrição o candidato deverá preencher o formulário de inscrição
disponibilizado
no
portal
da
Prefeitura,
no
endereço
eletrônico
http://ibicuitinga.ce.gov.br/ no anexo I desse edital, e entregar a ficha de inscrição
assim como os documentos exigidos no item 4.1 e as cópias dos cursos e experiências
que tenha de acordo com o anexo III na sede da Secretaria de Educação, Situada a Rua
Cicero Bento Fernandes, nº 2150, Centro de Ibicuitinga-Ceará entre os dias 25/07/201 a
26/07/2018 no horário de 08:00hs as 11:00hs e de 13:00hs as 17:00hs, para terem sua
inscrição realizada..
4.3. As informações presentes no formulário são de inteira responsabilidade do candidato.
4.4. Poderão participar desta seleção concorrendo à vaga de Mediador da Aprendizagem
para atuação no acompanhamento pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática:
I. Professores com pós-graduação em educação;
II. Professores licenciados em Pedagogia;
III. Professores com ensino médio na modalidade normal;
IV. Estudantes de licenciatura em Pedagogia;, língua portuguesa, matemática ou área afim.
V. Educadores que concluíram o ensino médio, que demonstrem experiência com educação.
4.5 Poderão concorrer à vaga de Facilitador para atuação nas atividades de Artes, Cultura,
Esporte e Lazer:

I. Professores com pós-graduação;
II. Professores com Licenciatura ou Pedagogia;
III. Estudantes de Licenciatura ou Pedagogia;
IV. Educadores com ensino médio e experiência comprovada na área pleiteada.
5. DAS VAGAS
5.1. Este edital prevê o preenchimento de vagas para Mediadores de Aprendizagem e
Facilitadores para atuarem de 3º ao 9º ano nas escolas municipais contempladas com o
Programa Novo Mais Educação, além da formação de Bancos de Cadastro de Reserva;
5.2 Os candidatos selecionados serão convocados para lotação nas unidades de ensino, de
acordo com a expectativa de vagas e o Plano de Atendimento do Programa.
5.3 Compor o Banco de Cadastro de Reserva não gera compromisso de convocação do
candidato para atuar no Programa;
6. CRONOGRAMA

Divulgação do edital

24/07/2018

Período de inscrição

25/07/2018 a 26/07/2018

Divulgação do resultado dos candidatos que
farão parte do Banco de Mediadores de
Aprendizagem e Facilitadores

03/08/2018

7. DO RESSARCIMENTO
77.1. Os Mediadores de Aprendizagem lotados nas escolas municipais que possuem o Programa
receberão o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), mensalmente, por turma.
7.2. Os Facilitadores lotados nas escolas municipais que possuem o Programa receberão o valor
de R$ 80,00 (oitenta reais) mensalmente, por turma.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. O profissional selecionado deverá assinar um Termo de Compromisso .
8.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal da Educação.

Ibicuitinga, 24 de julho de 2018.

____________________________________
Taiza Cristiele da Costa Gomes
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
SELEÇÃO PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EUCAÇÃO DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE IBICUITINGA

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO (A)
NOME:

DATA DE NASCIMENTO:
CPF:

SEXO: ( ) MASCULINO
RG:

DATA DE EXPEDIÇÃO:

TITULO DE ELEITOR:

ZONA:

RESERVISTA:

( ) FEMININO

SEÇÃO:

TELEFONE: (

)

ENDEREÇO:
BAIRRO:

CIDADE:

EMAIL:
PORTADOR(A) DE NECESSIDADE ESPECIAL : (

) SIM (

) NÃO

OPÇÃO DO CANDIDATO – ESCOLA:
OPÇÃO DO CANDIDATO – DISCIPLINA:

IBICUITINGA – CE, _____de _______________ DE 2018.

_________________________________________
Assinatura do candidato (a)
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ANEXO II – QUADRO DE TURMAS POR ESCOLA
TURMAS POR ESCOLA/ CADASTRO DE RESERVA
NOME DA ESCOLA

Língua
Portug
guesa

Matem
ática

Atleti
smo

Recreaç
ão

Teatro

FRANCISCO FERREIRA
NOBRE
JOSÉ LINO RABELO
ANTÔNIO EDUARDO
GIRÃO
JOÃO PERBOYRE
TEOFILO GIRÃO
MANOEL VICENTE
FERREIRA
JOSÉ RUFINO PINHEIRO
MANOEL PEREIRA DE
OLIVEIRA
MANOEL ANTONIO DE
FREITAS
FRANCISCO FIRMINO DE
ARAUJO
ENEAS FERREIRA
NOBRE

2

2

2

2

2

3
3

3
3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

6
2

6
2

2

2

6
2

5

5

5

5

5

5

5

34

34

3

Futsal

3
3

Tênis de
mesa

Iniciação
musical

Capoeira

3

Dança

Educação
ambiental

Pintura

3

3
3

6

6
5

5

5

34

34

34
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ANEXO III – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

Certificado de Pós-Graduação

5 pontos

Diploma de graduação em
Pedagogia

4 pontos

Diploma de graduação de
licenciatura em Letras,
Matemática ou Física.

4 pontos

Histórico ou declaração que está
cursando graduação em
Pedagogia, Matemática, Letras ou
qualquer licenciatura na área da
educação a partir do 6º semestre

2 pontos

Certificado de conclusão de
ensino médio .

1 ponto.

Certificado de cursos na área da
educação em que pretende
concorrer a vaga com no mínimo
de 80 horas.

1 ponto.

Experiência comprovada na área

1 ponto para cada ano (no
máximo até 5 pontos)

