
 

 

 

2º PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

Nos termos da Resolução de nº 05, de 25/10/2016, as Associações de Pais e 

Mestres das Escolas: EMEF Coronel Joaquim da Cunha, EMEF. Padre Geraldo Trossel, 

EMEFEI. Alayde de F. P. Canassa, EMEFEI. Ermelinda R. S. de Figuieredo, EMEF. ® 

Carmem Miguel Vicari e EMEFEI. “Ana Lúcia F. P. Ferreira tornam público a abertura 

de credenciamento para seleção de monitores para o “Programa Novo Mais Educação”, 

operacionalizado pela Secretaria da Educação Básica, por Meio do Programa Dinheiro 

Direto na Escola”, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. 

 

1  - DAS TURMAS 

 

 As atividades monitoradas serão desenvolvidas com turmas de até 30 

estudantes, que poderão ser de idades variadas, conforme as características de 

cada atividade. 

 

 

 

2   - DAS INSCRIÇÕES 

 

  O credenciamento será realizado no dia 23/08/2017,  às 14horas  na 

EMEF. Padre Geraldo Trossel. 

  Nesta data, todos os interessados deverão preencher o Processo de 

Credenciamento e Análise de Conhecimento bem como  o Xerox dos documentos 

pessoais , comprovante de endereço e entrega de comprovante de sua habilidade ( 

declaração, certificado...) 

 

OBS: Haverá impedimento quando o candidato tiver um vínculo 

empregatício.  

 

 

3 – DO PROCEDIMENTO 

 

No dia e hora marcada, os candidatos deverão comparecer para o 

preenchimento da ficha do processo de credenciamento, respeitando o horário. 



 

 

 

 

 

 

4 – DO JULGAMENTO 

 

O preenchimento do Processo de Credenciamento, da Análise de 

Conhecimento e os documentos apresentados pelos candidatos, serão 

analisados e selecionados por uma Comissão designada para esse fim. 

A Comissão definirá o perfil mais adequado dos candidatos para as 

modalidades as quais se inscreveram considerando: desenvoltura no 

planejamento da atividade, habilidade e competência para atuarem junto 

a crianças e adolescentes e a experiência no currículo. 

 

 

5 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O presente processo de avaliação será composto por uma única etapa 

classificatória e eliminatória, realizada através de análises.  

 

No caso de ampliação da quantidade de vagas ou substituição das que 

vierem a vagar, poderão ser convocados os candidatos remanescentes da lista de 

classificação que será considerada como cadastro de reserva. A convocação dos 

candidatos selecionados no presente edital deverá obedecer à ordem 

classificatória do resultado final. 
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Secretária da Educação 


