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b) Fotocópias nítidas dos seguintes documentos, com a apresentação dos originais para fins de 
conferência: 
 
I - Carteira de Identidade (frente e verso); 
II - CPF; 
III - Comprovante de residência; 
IV - Diploma (para candidatos graduados ou Histórico atualizado e comprovante de matrícula do Instituto 
Federal e/ou da Universidade, quando se tratar de estudante universitário); 
V - Comprovante de curso e/ou de habilidade na área de apoio à docência, preferencialmente em 
alfabetização. No caso de conhecimentos específicos é necessário que o candidato apresente 
documentos que comprovem suas habilidades (declarações, releases, portfólios, matérias de jornais, e 
etc.). 
5.6. As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo Seletivo Simplificado são de inteira 
responsabilidade do candidato, ficando a Comissão no direito de excluí-lo, caso comprove inveracidades 
das informações. 
5.7. Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição. 
5.8. Será entregue ao candidato o comprovante de requerimento de inscrição do Processo Seletivo 
Simplificado. 
5.9. Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação exigida. 
 
 
6. DA QUANTIDADE DE VAGAS 
 
6.1 Serão disponibilizadas 05 (cinco) vagas para Assistentes de Alfabetização do Programa Mais 
Alfabetização no âmbito Município de Marliéria-MG. 
 
7. DA SELEÇÃO 
 
7.1. A Secretaria Municipal de Educação instituirá Comissão da Seleção Pública dos Assistentes de 
Alfabetização Voluntários do Programa Mais Alfabetização, através de Portaria, responsável por coordenar 
e executar todo o processo seletivo. 
7.2. A seleção se dará por duas (02) etapas que será realizada através da análise de Currículo 
comprovado e prova de conhecimentos básicos na área de alfabetização, que será aplicada, 
concomitantemente, dia 26/04/2018, às 8h, na Escola Municipal Padre João Borges Quintão, situada na 
Rua Rafael Moreira da Silva, nº 417, Centro, Marliéria – MG, e na Escola Municipal José Pedro da Silva, 
situada na Avenida Minas Gerais, nº130, Centro, Distrito de Cava Grande, de acordo com a opção do 
candidato. 
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 Pontuação 
Pedagogo e/ou Licenciado 3 pontos 

 
Experiência comprovada em alfabetização 
(magistério ou participação em projetos) 
 

2 pontos a cada ano 
 

Magistério em outras etapas do Ensino 
Fundamental 

1 ponto a cada ano 
 

Cursando pedagogia ou curso de licenciatura 1 ponto 
Pontuação máxima 10 pontos 
 
7.4. A prova pontuará no máximo 10 pontos. A nota final do candidato será a soma das duas etapas 
(máximo de 20 pontos). 
7.5. O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste Edital. 
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