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EDITAL N° 004/2018 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE VOLUNTÁRIOS PARA ATUAREM 

NO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR de 

Russas-CE torna público o edital para a seleção e constituição do banco de voluntários 

para o Programa Novo Mais Educação, instituído pela Portaria nº 1.144, de 10 de 

outubro de 2016, do Ministério da Educação – MEC. 

 

1. DO PROGRAMA 

 

1.1. O Programa Novo Mais Educação tem o objetivo 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 

de cinco ou quinze horas semanais no turno e contra turno escolar. 

 

1.2. São objetivos do Programa Novo Mais Educação: 

 

I - alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em língua 

portuguesa e matemática das crianças e dos 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. 

 

2. DA SELEÇÃO 

 

2.1. A seleção destina-se ao preenchimento de vagas para voluntários do Programa 

Novo Mais Educação no âmbito do Município de Russas-CE, a serem distribuídas nas 

escolas públicas urbanas e rurais. 

 

2.2. Serão considerados os Seguintes Critérios para a Seleção de voluntários do 

programa Novo Mais Educação: 

 

 Ser brasileiro; 

 Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição; 

 Ter, no mínimo, formação de nível médio completo; 

 Possuir habilidade na atividade de apoio à docência. 
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2.3. O Processo Seletivo Simplificado para voluntários do programa Novo Mais 

Educação será executado pela Secretaria Municipal de Educação de Russas-CE com a 

participação da Comissão de Inscrição e Avaliação. 

 

3. DO PERFIL 

 

3.1. Poderão participar do processo seletivo candidatos com o seguinte perfil: 

 

 Graduado nas Áreas de Licenciaturas ou Bacharel em Educação Física;  

 Estudantes de graduação em licenciaturas e Educação Física;  

 Nível médio completo. 

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS VOLUNTARIOS DO PROGRAMA NOVO MAIS 

EDUCAÇÃO. 

 

I. O mediador da aprendizagem é o sujeito responsável pela realização das 

atividades de acompanhamento pedagógico dos estudantes. Deve trabalhar em 

parceria com o articulador de forma que as atividades, metodologias, conteúdos 

estejam em consonância com o trabalho desenvolvido pelos professores e 

estudantes no turno regular; 

 

II. A proposta para o trabalho do mediador da aprendizagem requer que este tenha 

domínio do conteúdo a ser trabalhado e que compreenda as necessidades 

individuais dos estudantes de forma que seja possível, entre seus objetivos de 

trabalho, reintegrar os estudantes ao fluxo idade/ano em condições de êxito ao 

longo de sua escolarização; 

 

III. O trabalho dos mediadores da aprendizagem também deve articular-se com o 

trabalho desenvolvido pelos professores de Matemática e Língua Portuguesa, 

que devem apontar quais são as lacunas, as dificuldades e os obstáculos a serem 

enfrentados no acompanhamento pedagógico. 

 

IV. Além de acompanhar os registros nos cadernos dos estudantes e as tarefas de 

casa, os mediadores devem propor atividades, jogos, problemas, sequências 

didáticas e pequenos projetos que objetivem a superação das dificuldades 

apontadas.  

 

V. Faz parte da tarefa do mediador também prestar informação sobre as atividades 

desenvolvidas e sobre a frequência dos estudantes no sistema de monitoramento. 

 

VI.  Os facilitadores serão responsáveis pela realização das atividades de livre 

escolha da escola nos campos das artes, cultura, esporte e lazer. Ele deve 

planejar e executar as atividades escolhidas em sintonia com as necessidades e 

habilidades dos estudantes considerando os objetivos do programa, sobretudo no 

que se refere à melhoria da aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática. 

Assim, atividades dos diferentes campos podem estar articuladas ao processo de 



ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS 

Secretaria Municipal da Educação e do 
Desporto Escolar - SEMED 

Rua Dr. José Ramalho, 1536 – Centro - Fone: (88) 3411-0121 /                     
Fax: (88) 3411-2537  / e-mail: semed2005@yahoo.com.br 

 

Endereço da Prefeitura Municipal de Russas: Av. Dom Lino, 831 – Centro / Russas-CE / 

CEP 62900-000 / Fone: (88) 3411-8418 - www.russas.ce.gov.br 

leitura, de escrita, de interpretação de texto, ampliação da alfabetização e do 

letramento, de cálculo, de identificação das formas, de resolução de problemas, 

enfim de melhoria da aprendizagem matemática. Além disso, os facilitadores 

devem considerar que essas atividades podem contribuir fortemente para 

permanência do aluno na escola, o que é também finalidade do Programa.  

 

VII. Faz parte da tarefa do facilitador também prestar informação sobre as 

atividades desenvolvidas e sobre a frequência dos estudantes no sistema de 

monitoramento. 

 
4.5. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza 

trabalhista previdenciária ou afim; 

 

4.6. O voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no 

desempenho das atividades voluntárias; 

 

5. DAS INSCRIÇÕES: 

 

5.1. As inscrições ocorrerão nos dias 15 e 16 de agosto de 2018 na sede da Secretaria 

Municipal da Educação e do Desporto Escolar, das 7h e 30min às 12h e de 13h e 

30min às 17h. 

 

5.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

 

5.3. Não será cobrada taxa de inscrição. 

 

5.4. No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 

 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, com todos os dados solicitados, sem 

emendas e/ou rasuras;  

b) Fotocópias nítidas dos seguintes documentos, com a apresentação dos originais para 

fins de conferência e/ou cópias autenticadas em cartório.  

 

I. Carteira de Identidade (frente e verso); 

II. CPF; 

III. Comprovante de residência; 

IV. Diploma para candidatos graduados e comprovante de matrícula quando se tratar 

de estudante universitário; 

V. Certificado ou Declaração de Nível Médio Completo 

VI. Declaração de Experiência no Programa Mais Educação e/ou no Magistério em 

etapas do Ensino Fundamental 

 

5.5. As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo Seletivo Simplificado 

são de inteira responsabilidade do candidato, ficando a Coordenação no direito de 

excluí-lo, caso comprove inveracidades das informações. 
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5.6. Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição. 

 

6. DA QUANTIDADE DE VAGAS 

 

6.1 Serão disponibilizadas 05 (cinco) vagas para Voluntários do Programa Novo Mais 

Educação no âmbito Município de Russas-CE. 

 

7. DA SELEÇÃO 

 

7.1. A Secretaria Municipal da Educação e do Desporto Escolar instituirá através da 

portaria nº 89/2018 a Comissão da Seleção Pública dos Voluntários do Programa novo 

Mais Educação, responsável por coordenar e executar todo o processo seletivo. 

 

7.2. A seleção se dará por 02 (duas) etapas, sendo a primeira análise de Currículo e a 

segunda Entrevista, a ser realizada com os candidatos correspondentes ao dobro do 

número de vagas em cada cargo ofertadas nesse edital, que obtiverem a maior 

pontuação na análise de currículo. 

 

7.3 A comprovação do currículo se dará por meio da apresentação dos documentos 

estipulados acima que atestam a titularidade do candidato e pontuarão da seguinte 

forma: 

 

Experiência a ser comprovada Pontuação 

Graduado nas Áreas de Licenciaturas ou 

Bacharel em Educação Física 

 5 pontos 

Estudantes de graduação em licenciaturas 

e Educação Física 

 3 pontos 

Nível Médio Completo.  2 pontos 

Experiência comprovada no programa 

Mais Educação (DECLARAÇÃO DE 

EXPERIÊNCIA). 

1 ponto a cada ano   (Máximo 3 pontos) 

Experiência no Magistério em etapas do 

Ensino Fundamental (DECLARAÇÃO DE 

EXPERIÊNCIA). 

1 ponto a cada ano   (Máximo 2 pontos) 

Entrevista 5 pontos 

Pontuação máxima 20 pontos 

 

7.4. O processo de inscrição ocorrerá nos dias 15 e 16 de agosto de 2018.  

 

7.5. A seleção será conduzida por uma Banca constituída de 09 (nove) membros da 

Secretaria Municipal da Educação e do Desporto Escolar – SEMED. 

 

7.6. O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste Edital. 
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7.7. O resultado final será publicado no site do Governo Municipal de Russas: 

www.russas.ce.gov.br e na Sede da Secretaria Municipal da Educação e do Desporto 

Escolar, situada a Rua Dr. José Ramalho, nº 1536 – Centro / Russas-CE. 

 

7.8. Se ocorrer empate na nota final terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

 

a) Maior tempo de experiência; 

b) Caso permaneça o empate, tenha a maior idade. 

 

7.9. Todos os candidatos habilitados serão considerados aprovados constituindo assim o 

banco de voluntários do Programa Novo Mais Educação da Secretaria Municipal da 

Educação e do Desporto Escolar. 

 

7.10. A lotação acontecerá conforme ordem de classificação e disponibilidade do 

candidato, bem como a necessidade das unidades escolares, constantes no ANEXO I 

deste edital. 

 

7.11. A divulgação dos candidatos aptos à segunda etapa com local, data e horário da 

entrevista será feita no site do Governo Municipal de Russas: www.russas.ce.gov.br e 

na Sede da Secretaria Municipal da Educação e do Desporto Escolar, situada a Rua Dr. 

José Ramalho, nº 1536 – Centro / Russas-CE no dia 17 de agosto de 2018, até às 17h. 

 

7.12 – O processo de entrevista será realizado Sede da Secretaria Municipal da 

Educação e do Desporto Escolar, situada a Rua Dr. José Ramalho, nº 1536 – Centro / 

Russas-CE no dia 20 de Agosto de 2018. Das 7h e 30min às 12h e de 13h e 30min às 

17h. 

 

8. DA LOTAÇÃO 

 

8.1. A lotação obedecerá a ordem decrescente de classificação dos candidatos aprovados 

na seleção e o atendimento dos critérios estabelecidos no item 2.2. deste Edital. 

 

8.2. Será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das carências surgidas aos 

portadores de deficiência física, ficando a lotação vinculada à ordem decrescente de 

classificação dos deficientes físicos e à capacidade para exercício da função. 

 

8.3. Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes no item 2.2. deste 

Edital, assinarão o Termo de Adesão para realizar as atividades propostas ao cargo de 

voluntario para o programa Novo Mais Educação, pelo prazo de 4 (quatro) meses e 20 

(vinte) dias, período este que poderá ser alterado de acordo com normas e diretrizes (a 

serem) estabelecidas pelo FNDE/MEC. 

 

8.4. Em caso de desistência será convocado para lotação, o candidato classificado 

segundo a ordem decrescente de pontos. 

http://www.russas.ce.gov.br/
http://www.russas.ce.gov.br/


ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS 

Secretaria Municipal da Educação e do 
Desporto Escolar - SEMED 

Rua Dr. José Ramalho, 1536 – Centro - Fone: (88) 3411-0121 /                     
Fax: (88) 3411-2537  / e-mail: semed2005@yahoo.com.br 

 

Endereço da Prefeitura Municipal de Russas: Av. Dom Lino, 831 – Centro / Russas-CE / 

CEP 62900-000 / Fone: (88) 3411-8418 - www.russas.ce.gov.br 

 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

9.1. O mediador ou Facilitador do programa Novo Mais Educação receberá, a título de 

ressarcimento, o valor instituído para o Programa Novo Mais Educação em 2018. 

 

I – R$150,00 por mês, por turma de acompanhamento pedagógico, para escolas urbanas 

e rurais que implementarem carga horária complementar de15h 

 

II – R$ 80,00 por mês, por turma das atividades de livre escolha da escola, para escolas 

urbanas e rurais que implementarem carga horária complementar de 15h; 

 

9.2. O voluntario do programa Novo Mais Educação selecionado para desenvolver as 

atividades de apoio ao professor terá carga horária semanal máxima de 15 (quinze) 

horas. 

 

9.3. A quantidade de turmas de cada voluntario do programa Novo Mais Educação 

dependerá da Unidade Escolar de acordo com o número de alunos. 

 

9.4. Os candidatos selecionados deverão participar de uma formação inicial para 

desempenho de suas atribuições, em local e data a ser definido posteriormente, ocasião 

em que procederão à assinatura do Termo de Adesão e Compromisso. 

 

9.5 O voluntario do programa Novo Mais Educação poderá ser desligado a qualquer 

tempo, no caso de: não estar correspondendo as finalidade e objetivos do Programa; 

prática de atos de indisciplina, maus tratos desabonadores de conduta pessoal e 

profissional. 

 

9.6. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal da 

Educação e do Desporto Escolar. 

 

 

 

Russas-CE, 14 de Agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

Ana Maria de Lima 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR  

PORTARIA Nº 001/2018 DE 02 DE JANEIRO 2018 
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
1.  DADOS PESSOAIS 

Nome: ________________________________________________________________ 

CPF _____________________  Celular: (     )________________________________    

Data de Nasc.: ____/____/____  Sexo: ___________ Est. Civil __________________ 

Endereço:____________________________________ Bairro: __________________ 

Cidade: ______________________ Estado: ______________ CEP. ______________ 

 

2.  DADOS SOBRE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Formação:     (     ) Graduado         (     ) Cursando        (     ) Nível Médio Completo 

 

ESCOLA E CARGO QUE PRETENDE EXERCER A FUNÇÃO DE 

VOLUNTARIO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO 

ESCOLA OPÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ SANTIAGO DE LIMA DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

       X 

 

 

 

 

VAGAS CARGO OPÇÃO TURMAS 

01 VAGA MEDIADOR PARA LINGUA PORTUGUESA  4 TURMAS 

01 VAGA MEDIADOR PARA MATEMATICA  4 TURMAS 

01 VAGA FACILITADOR PARA LEITURA  4 TURMAS 

01 VAGA FACILITADOR PARA FUTSAL  4 TURMAS 

01 VAGA FACILITADOR PARA TENIS DE MESA  4 TURMAS 
 

 

Russas-CE, ______ de agosto de 2018. 
 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Candidato(a) 
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ANEXO II 

 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

004/2018 

 
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO DATAS 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 15 E 16 DE AGOSTO DE 2018 

PRAZO PARA RECURSO  17 DE AGOSTO DE 2018 

RESULTADO DA PRIMEIRA FASE  17 DE AGOSTO DE 2018 

ENTREVISTA (SEGUNDA FASE) 20 DE AGOSTO DE 2018 

RESULTADO FINAL 21 DE AGOSTO DE 2018 

 

HORARIO DAS ENTREVISTAS (SEGUNDA FASE)  

 

CARGO DATA HORÁRIO 

MEDIADOR PARA LINGUA PORTUGUESA 20/08/2018 7h e 30min às 12h 

MEDIADOR PARA MATEMATICA 20/08/2018 7h e 30min às 12h 

FACILITADOR PARA LEITURA 20/08/2018 7h e 30min às 12h 

FACILITADOR PARA FUTSAL 20/08/2018 13h e 30min às 17h 

FACILITADOR PARA TENIS DE MESA 20/08/2018 13h e 30min às 17h 

 


