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CHAMADA PUBLICA N° 02/2023 

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - MAISPAIC 
SELEcAO PARA COMPOSIcAO DE BANCO DE BOLSISTAS MUNICIPAIS NO AMBITO 

DO PROGRAMA MAIS PAIC 

A Secretaria de Educacao de Alcantaras em parceria corn Estado do Ceara, por meio da 
SECRETARIA DA EDUCAcAO DO ESTADO DO CEARA-SEDUC, no use de suas atribuicoes e 
em conformidade corn a Lei n° 15.276, de 28 de dezembro de 2012, que trata de Bolsas de Pesquisa e 
Extensao Tecnologica no ambito do Programa Aprendizagem na Idade Certa - MAISPAIC, corn o 
objetivo de compor o BANCO DE FORMADORES do referido programa, torna publica a selecao de 
profissionais para atuarem como formadores no Eixo da Alfabetizacao, Eixo dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, Eixo dos Anos Finais do Ensino Fundamental, Eixo de Literatura e Formacao 
do Leitor e no Eixo de Gestao e Avaliacao, nas areas de Pedagogia, Lingua Portuguesa, Matematica, 
Ciencias, Literatura, Artes e Cultura, Gestao e/ou Avaliacao corn o intuito de realizar awes 
pedagogicas a partir de formadoes continuadas de professores a gestores escolares, conforme 
estabelecido nesta Chamada Publica. 
Na presente Chamada Publica, o(a) interessado(a) se inscrevera para o tipo de Bolsa de Extensao 
Tecnologica Nivel IV, corn o perfil profissional detalhado no formulario de inscricao. 
Os candidatos selecionados farao parte do Banco de Bolsista do Programa de Aprendizagem na 
Idade Certa — MAISPAIC, da Secretaria da Educacao do Estado do Ceara, a poderao ser 
convocados(as) para o desenvolvimento a execucao das atividades do Programa, conforme as 
necessidades de cada Eixo. 

1. OBJETIVOS GERAIS E ESPECIFICOS DO PROGRAMA MAISPAIC 

1.1. O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - MAISPAIC, da Secretaria da 
Educacao do Estado, que anteriormente foi criado como PROGRAMA DE ALFABETIZAcAO NA 
IDADE CERTA - PAIC, validado pela Lei 14.026 de 17 de dezembro de 2007 e ampliado pela Lei 
N° 15.921, de 15 de dezembro de 2015, tern por objetivo principal a cooperacao entre Governo do 
Estado a os 184 (cento e oitenta a quatro) municipios cearenses. O programa estabelece como 
finalidade primordial o apoio tecnico, financeiro a pedagogico aos municipios, visando ampliar as 
oportunidades de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, na etapa inicial da Alfabetizacao, 
dos Anos Iniciais a Finais do Ensino Fundamental, proporcionando a melhoria da qualidade da 
aprendizagem, garantindo a equidade no ensino-aprendizagem dos alunos da rede publica de ensino, 
por meio de um conjunto de awes definidas a organizadas pelo Programa. 

1.2 A Bolsa de Extensao Tecnologica constitui-se em instrumento de apoio a execucao do Programa, 
por meio da atuacao de profissionais de diversas areas do conhecimento, de nivel superior ou medio, 
corn proficiencia tecnica e/ ou cientifica, corn experiencias em projetos a awes pedagogicas, visando 
ao intercambio a ao aprimoramento do conhecimento utilizado e a implementacao de tecnologias 
educacionais para o desenvolvimento institucional, cientifico a tecnologico, o refinamento dos 
materiais instrucionais e a promocao de formacao em servico dos tecnicos a professores das redes 
municipais de ensino junto as equipes tecnicas das Secretarias Municipais. 

2. DAS CONDIcOES DE PARTICIPAcAO 
2.1. FORMADORES — Eixo de Alfabetizacao, Eixo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental a Eixo 
dos Anos Finais do Ensino Fundamental, Eixo da Literatura a Formacao do Leitor. 
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Profissionais, servidores publicos ou nao, para capacitacao continua quanto as 
empregadas no MAISPAIC a acompanhamento a avaliacao da execucao do programa. 

2.2. FORMADORES — Eixo de Gestao a Avaliacao 
Profissionais, servidores publicos ou nao, para capacitacao continua quanto as 
empregadas no MAISPAIC a acompanhamento a avaliacao da execucao do programa. 

metodologias 

metodologias 

3- DAS ATRIBUIcOES DA FUNcAO DE FORMADORES MUNICIPAIS MAISPAIC 

3.1. Do formador: 
a) Responsabilizar-se pelo processo de formacao municipal nas areas de atuacao do Eixo da 
Alfabetizacao Eixo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Eixo dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental, Eixo da Literatura e Formacao do Leitor e Eixo de Gestao e Avaliacao; 
b) Co responsabilizar-se corn a equipe tecnica da CREDE/SME pelas producoes a envio matrizes dos 
materiais que serao usados nos encontros presenciais a no ambiente virtual dentro do prazo 
estipulado pela coordenacao do Eixo; 
c) Participar integralmente de todas as awes promovidas pela coordenacao da CREDE/SME, 
vinculadas ao processo de formacao, como: reunioes, planejamentos, encontros, seminarios, dentre 
outros; 
d) Apropriar-se de todos os conteudos que serao abordados nos encontros formativos, bem como dos 
resultados das avaliacoes externas, sugerindo, quando necessario, intervencoes pedagogicas; 
e) Ministrar as formacoes conforme calendario estabelecido pelos eixos da SEDUC/CREDE; 
f) Criar estrategias que promovam o acompanhamento do processo de formacao junto aos 
professores; 
g) Participar da(s) formacao(oes) na CREDE, sendo assiduo a pontual nos encontros de formacao, 
bem como responsabilizar-se por todo o material didatico-pedagogico e a observancia do 
atendimento logistico; 
h) Cumprir os prazos relacionados as atividades do Programa, como entrega de relatorios, materiais 
das formacoes, assinatura de contratos, dentre outros; 
i) Realizar viagens tecnicas inerentes a funcao de formador; 
j) Elaborar estrategias de intervencao pedagogica corn as equipes tecnicas da CREDE/SME, sempre 
que necessario; 
1) Cumprir rigorosamente a agenda e a carga horaria total proposta para as formacoes; 
m) Inserir os relatorios referentes as formacoes realizadas durante o ano no sistema Bolsistas Online; 
n) Realizar as formacoes nos locais para onde forem designados. 

4. DOS PROCEDIMENTOS DO PROCESSO DE SELEcAO 
O processo de selecao constara de 02 (duas) etapas, sendo ambas de carater eliminatorio: 

4.1. Primeira Etapa: Avaliacao do Curriculo e do Plano de trabalho, de acordo corn as diretrizes do 
MAISPAIC. 
4.1.1. Os candidatos deverao enviar via formulario eletronico os documentos a seguir: Curriculo 
atualizado corn as devidas comprovacoes e a proposta de Plano de Trabalho, conforme o roteiro 
apresentado no Anexo IV, desta Chamada Publica; 
4.1.2. Na avaliacao do Curriculo sera considerado o merito cientifico, tecnologico a profissional, 
segundo os criterios de pontuacao definidos no Anexo II, desta Chamada Publica. 
4.1.3 Na avaliacao do Plano de Trabalho sera considerada a coerencia corn os principios e objetivos 
do MAISPAIC, segundo os criterios de pontuacao defmidos no Anexo III, desta Chamada Publica. 
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4.2. Segunda Etapa: Entrevista corn o candidato, exclusiva para os aprovados na primeira etapa. 
4.2.1 Entrevista corn o candidato: Nesta etapa, serao considerados os conhecimentos academicos e a 
experiencia professional e o nivel de comprometimento para execucao das awes desenvolvidas pelo 
Programa, que devem estar em consonancia corn os pressupostos do Programa MAISPAIC. 

5. DOS CRITERIOS DE SELEcAO DOS CANDIDATOS 
5.1 A Selecao dos Candidatos sera realizada mediante a analise dos seguintes itens (Curriculo, Plano 
de Taabalho e Entrevista), de acordo corn os criterios de pontuacao abaixo: 

la 

Analise do Curriculo do candidato, de acordo 
corn os criterios estabelecidos no Anexo II. 

15 (QUINZE) PONTOS 

Trabalhos/projetos nas areas desenvolvidas no 
Programa MAIS PAIC 

10 (DEZ) PONTOS 

2' Entrevista corn o candidato. 25 (VINTE E CINCO) PONTOS 

PONTUAcAO TOTAL 50 (CINQUENTA) PONTOS 

Observacao 1: Sera considerado aprovado para a segunda etapa o candidato que obtiver a pontuacao 
minima de 15 (quinze) pontos. 
Observacao 2: Sera considerado aprovado neste Processo de Selecao o candidato que obtiver a 
pontuacao minima de 30 (trinta) pontos. 

6. DAS INSCRIcOES 
6.1. As inscricoes estarao abertas no periodo de: 30 de marco de 2023 a 02 de abril de 2023, no 
formulario eletronico 
6.2. No ato da inscricao, os candidatos deverao enviar tais documentos: 
a) Copia do RG, CPF e Certificado de nivel superior a da pos-graduacao de maior titulacao; 
b) Curriculo; 
c) Declaracao de experiencia no magisterio, no minimo de 03 anos para os Eixos da Alfabetizacao, 
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e dos Anos Finais do Ensino Fundamental; 
d) Comprovacao de experiencia profissional na area de Gestao Escolar ou Municipal e/ou Avaliacao 
Educacional para o Eixo de Gestao e Avaliacao; 
e) Comprovacao de experiencia profissional na area Literatura e/ou Artes e Cultura para o Eixo de 
Literatura e Formacao do Leitor; 
f) Proposta de piano de trabalho conforme o roteiro apresentado no Anexo IV. 
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7. DAS COMISSOES DE SELEcAO 
7.1. Serao criadas comissoes de selecao nos Municipios, formadas por servidores corn lotacao na 
mesma unidade territorial, que coordenarao a organizarao o processo seletivo de forma geral e 
subcomissoes que realizarao as atividades de analise documental, entrevistas, julgamentos a recursos. 
7.2. Todas as etapas desta Chamada Publica serao divulgadas no site do Municipio 
(alcantaras.ce.gov.br), garantindo a transparencia do processo. 
7.3. Nao poderao concorrer candidatos que tenham parentes ate o terceiro grau corn a respectiva 
Comissao de Selecao. 

8. DO RESULTADO E DA CONVOCAcAO DOS CANDIDATOS SELECIONADOS NA 
PRIMEIRA ETAPA 
8.1. O resultado da analise documental, as datas a os horarios das entrevistas serao divulgados por 
meio digital, no site oficial do municipio de Alcantaras (alcantaras.ce.gov.br). 

9. VIGENCIA DA SELEcAO, CONCESSAO E RESCISAO DE BOLSAS 
9.1 O tempo minimo de execucao das bolsas sera de (03) tres meses para formador (a) municipal, 
podendo ser prorrogado pela SEDUC/CREDE, conforme limite maximo previsto em legislacao (Art. 
6°, da Lei 15.276/12), seja para execucao da acao inicialmente planejada ou para outras awes 
previstas no ambito dos Eixos do Programa MATS PAIC. 
9.2 Em concordancia corn o Art.11° da Lei n° 15.276, de 28 de dezembro de 2012, a 
SEDUC/CREDE podera cancelar ou suspender o pagamento da bolsa a qualquer momento, caso seja 
constatado o nao cumprimento por parte do bolsista, das obrigacoes constantes no Termo de 
Compromisso e/ou no Plano de Trabalho. 
9.3 Esta chamada publica tern a vigencia de 02 (dois) anos a contar da data de publicacao, podendo 
ser prorrogada por igual periodo uma unica vez. 

10. CRONOGRAMA 
10.1 Primeira etapa 
10.1.1 Inscricoes: 30 de marco de 2023 a 02 de abril de 2023. 
10.1.2 Analise do curriculo do (a) candidato(a): 03 de abril de 2023. 
10.1.3 Divulgacao do resultado da primeira etapa: 04 de abril de 2023 
10.1.4 Periodo para interposicao de recursos da primeira etapa: 05 de abril de 2023. 
10.1.5 Resultado da interposicao de recurso da primeira etapa: 10 de abril de 2023. 

10.2 Segunda etapa: 
10.2.1 Divulgacao das datas, horario a local das entrevistas do (a) candidate (a) selecionado(a), na 
primeira etapa: 10 de abril de 2023 
10.2.2 Entrevista corn os (as) candidatos (as) selecionados (as) na primeira etapa: 11 abril de 2023. 
10.2.3 Divulgacao do resultado final preliminar: 12 de abril de 2023. 
10.2.4 Periodo para interposicao de recursos: 13 de abril de 2023. 
10.2.5 Resultado final sera divulgado no dia 14 de abril de 2023, no site do municipio. 

11 .DOS RECURSOS 
11. 1 O (a) candidato podera solicitar recurso a Comissao Julgadora no prazo de 1 (um) dia 
iitil contado a partir da data de divulgadao do resultado da selecao no site do municipio de 
Alcantaras. 
11.2. O resultado fmal sera divulgado no site do Municipio, por meio de uma relacao, em ordem 
alfabetica, corn nomes dos candidatos considerados aptos neste processo seletivo. 
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12. DISPOSIcOES GERAIS 
12.1 As vagas serao preenchidas conforme a vacancia e a necessidade das awes realizadas pelo 
Programa MAISPAIC em cada CREDE. 
12.2 Os casos nao especificados nesta Chamada Publica serao resolvidos a posteriori pela Comissao 
de Selecao e divulgados no site. 
12.3 Fica reservado a SEDUC/CREDE o direito de prorrogar, revogar ou anular a presente Chamada 
Publica. 
12.4 Os candidatos selecionados que, por necessidade e ou vacancia, forem convocados pela SEDUC 
podem ser solicitados a atualizarem o Plano de Trabalho para a definicao do tempo de execucao das 
awes e valores das bolsas. 

Secretaria da Educarao de Alcantaras 

Alcantaras, 30 de marco de 2023 

Secretaria de Educacao De Alcantaras 

Charlyne Cunha Freire 
Secretaria de Educacao 

CPF: 945.242.743-20 
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CHAMADA PUBLICA PARA SELEcAO DE BOLSISTAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA APRENDIZAGEM 
NA IDADE CERTA - MAISPAIC 

ANEXO I - DETALHAMENTO QUANTO A DESCRIcAO DA BOLSA DE EXTENSAO TECNOLOGICA 

*Valor destinado para dedicagao de 40 horas semanais, podendo sofrer alteragoes, conforme necessidade de atualizacao 
do Plano de Trabalho. 

TIPO DE 
BOLSA 

DESCRIcAO REMUNERAcAO 
PARA 

DEDICACAO* 

Bolsa de 
Extensao 

Tecnologica 
Nivel IV 

Profissionais, servidores publicos ou nao, para capacitacao continua 
quarto as metodologias empregadas no MAISPAIC e 
acompanhamento a avaliagao da execucao do programa. 

R$ 420,00 
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CHAMADA PUBLICA PARA SELEcAO DE BOLSISTAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA APRENDIZAGEM 
NA IDADE CERTA - MAISPAIC 

ANEXO II- CRITERIOS DE PONTUAcAO DO CURRICULUM 

Item CRITERIO: Merito academico 

Curso de graduacao na area de atuarao para 
1 nivel de bolsa pretendido pelo candidato. 

2 Pos-graduacao em nivel de Especializacao 

3 Pos-graduacao em nivel de Mestrado 

TOTAL 

Pontuagao Maxima 
10 (DEZ) PONTOS 

2 (DOIS) PONTOS 

3 (TRES) PONTOS 

15 (QUINZE) PONTOS 
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CHAMADA PUBLICA PARA SELEcAO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA APRENDIZAGEM NA IDADE 
CERTA- MAISPAIC 

ANEXO III - CRITERIO PARA AVALIAcAO DO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELO 
CANDIDATO: 

CRITERIOS DE ANALISE E JULGAMENTO DO PLANO NOTA 
DE TRABALHO 

A Atendimento aos objetivos do MAISPAIC na(s) area(s) proposta(s) 4 (quatro) pontos 

B Coerencia corn as metodologias que vem sendo desenvolvidas em 3 (tres) pontos 
cada area de atuacao do Programa MAISPAIC 

C Clareza, consistencia, objetividade a condicao de aplicabilidade 3 (tres) pontos 

Total da pontuagao maxima obtida no Plano de Trabalho 10 (dez)pontos 
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CHAMADA PUBLICA PARA SELEcAO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA APRENDIZAGEM NA IDADE 
CERTA - MAISPAIC 

ANEXO IV- ROTEIRO PARA PROPOSTA DO PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICACAO 

1.1 CANDIDATO 

NOME COMPLETO 

ENDERE~O 

TELEFONES PARR CONTATO 

E-MAIL 

2. DADOS DO PLANO DE TRABALHO 

2.1 TITULO 

2.2 BOLSA PRETENDIDA 

2.3 EIXO DE ATUAcAO 

2.4 PERIODO DE VIGENCIA DO PLANO DE TRABALHO 

3. INTRODUcAO 

4.OBJETIVOS 

5. JUSTIFICATIVAS 

6. METODOLOGIA 

7. RESULTADOS ESPERADOS 
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