
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Edital n°006/2017
PROCESSO  SELETIVO  PARA  ALFABETIZADOR-COORDENADORDE
TURMAS PARA ATUAR COMO VOLUNTÁRIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA
DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – BRASIL ALFABETIZADO
NA ETAPA 2016/2017.

A  Prefeitura  Municipal  de  Imperatriz,  através  da  Secretaria  Municipal  de
Educação, torna público a realização de Processo Seletivo para alfabetizador-
coordenador de turmas para atuarcomo voluntáriono âmbito do programa de
alfabetização de jovens e adultos - Brasil Alfabetizado na etapa 2016/2017.
. 

I. DAS FUNÇÕES, ATRIBUIÇÕES, REMUNERAÇÃO, REQUISITOS DAS
VAGAS

2.1 Os coordenadores farão 01(uma) visita semanal a cada turma sob sua
coordenação.  Sendo  que  ao  final  de  cada  mês  totalizarão04(quatro)
visitas mensais em cada turma sob sua coordenação

2.2 Os coordenadores de turmas colaborarão nos planejamentos e 
execuções das formações inicial e continuada junto com a equipe 
pedagógica do programa

2.3 Os coordenadores participarão ativamente das reuniões semanais com a 
equipe pedagógica do programa

2.4A carga horária será distribuída de acordo com a necessidade da Secretaria
Municipal de Educação.
2.5Os pré-requisitos/escolaridade,  bolsa auxílio  mensal  e  número de vagas,
estão descrito no quadro a seguir:

CARGO ZONA PRÉ-REQUISITOS
ESCOLARIDADE

QTD.
VAGAS

BOLSA
AUXÍLIO/MÊS

Coordenador de
turmas

Urbana

Graduação completa em
pedagogia e Experiência
na área de Educação de
jovens e adultos e/ou em

Coordenação

02

R$ 600,00

Coordenador de
turmas

Rural

Graduação completa em
pedagogia e Experiência
na área de Educação de
jovens e adultos e/ou em

Coordenação

01

QuadroI

2.3 As vagas serão preenchidas de acordo com o limite estabelecido neste 
Edital.



3.1 As inscrições serão realizadas na sala do Programa Brasil Alfabetizado
na Secretaria Municipal de Educação localizada na Rua Ceará,424,
Juçara, nos dias de 10 e 12 de Julho de 2017, no horário de 08h00min
às 13h30min.
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