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EDITAL Nº 01/2015 

Seleção simplificada de tutores do PROGRAMA A-E-IPATINGA: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

 

Os caixas escolares Paulo Freire, Márcio Andrade Guerra, Nelcina Rosa de Jesus e Benvinda Moreira Pacheco, 

em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Ipatinga, tornam público que 

estão abertas as inscrições para a seleção de tutores do PROGRAMA A-E-IPATINGA: ALFABETIZAÇÃO E 

LETRAMENTO, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas neste Edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo a que se refere o presente Edital será realizado sob a responsabilidade das unidades 

escolares e supervisionado pela Secretaria Municipal de Educação – SME, por meio de uma comissão 

específica. 

1.2. O processo Seletivo será realizado para suprir a necessidade de recursos humanos para execução do 

PROGRAMA A-E-IPATINGA: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, que tem como prioridade o atendimento a 

alunos do Ensino Fundamental, a partir do 4º ano, que ainda não construíram a base alfabética, no ano de 2015, 

e para formação de cadastro de reserva para vinculação, de acordo com a demanda devidamente comprovada. 

1.3. O presente Edital selecionará tutores para atuação nas unidades escolares, conforme o quadro a seguir: 

Escolas Municipais Número de vagas 

Paulo Freire 1 

Márcio Andrade Guerra 1 

Nelcina Rosa de Jesus 1 

Benvinda Moreira Pacheco 1 

 

1.4. As escolas descritas no quadro do subitem 1.3 deverão compor uma Comissão Examinadora, seguindo os 

critérios estabelecidos no item 4. Essa Comissão se responsabilizará pela condução do processo e seleção dos 

candidatos. 

1.5. As atribuições da função são as descritas no Anexo II deste edital. 

1.6. A carga horária da tutoria será de 16 (dezesseis) horas semanais, 04 (quatro) horas diárias, em turnos 

alternados. 

1.7. A vinculação do tutor ao Programa será feita através de Termo de Compromisso específico (Anexo III). O 

prazo de vinculação será de 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano. 

1.8. Da denominação – área de atuação - requisitos específicos – jornada de trabalho – ajuda de custo 
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1.9. Não poderão se candidatar à vaga de tutoria professores que tenham vínculo atual com a Prefeitura 

Municipal de Ipatinga. 

1.10. O Tutor receberá uma ajuda de custo para ressarcimento das despesas, no valor de R$ 800,00 (oitocentos 

reais) mensais. A ajuda de custo terá vigência durante a prestação do serviço de tutoria, conforme necessidade 

do Programa. Os tutores somente farão jus ao recebimento da ajuda de custo enquanto estiverem exercendo as 

atividades de tutoria. 

1.11. A ajuda de custo de que trata este Edital serão pagas com recursos dos Caixas Escolares. 

 

2. DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS 

2.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e 

obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/72, Constituição Federal - § 1° do Art. 

12 de 05/10/88 e Emenda Constitucional n.º 19, de 04/06/98 - Art. 3º).  

2.2. Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do serviço 

militar.  

2.3. Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos.  

2.4. Possuir aptidão física e mental.  

2.5. Possuir e comprovar os requisitos específicos para o trabalho pretendido. 

 

3. DA COMISSÃO DE SUPERVISÃO 

3.1. Será constituída uma Comissão de Supervisão, que deverá ser formada por 04 (quatro) integrantes da SME, 

por meio de nomeação da Secretária Municipal de Educação. 

3.2. Os nomes dos integrantes da Comissão de Supervisão deverão ser informados às escolas até a data de 

divulgação deste Edital. 

3.3. A Comissão de Supervisão terá as seguintes atribuições: 

I. Esclarecer dúvidas sobre o Edital e o processo de seleção dos tutores; 

II. Coordenar o processo de constituição da Comissão Examinadora; 

DENOMINAÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO REQUISITOS ESPECÍFICOS 
JORNADA DE 

TRABALHO 

AJUDA DE 

CUSTO (R$) 

Tutores do 

PROGRAMA A-E-

IPATINGA: 

ALFABETIZAÇÃO 

E LETRAMENTO. 

Tutoria nas turmas de 

Ensino Fundamental - 

1º ao 9º ano, nas 

unidades escolares. 

Formação em curso de 

licenciatura, preferencialmente 

Pedagogia/ Normal Superior e 

experiência comprovada em 

alfabetização. 

16 horas 

semanais 

800,00 
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III. Estabelecer comunicação com as escolas, relativas ao processo de seleção dos tutores mencionados 

neste Edital, sempre que se fizer necessário; 

IV. Monitorar o andamento do processo nas escolas; 

V. Enviar e receber materiais e informações relativos ao processo específico deste Edital; 

VI. Contribuir na divulgação deste Edital; 

VII. Elaborar formulários-padrão necessários à condução do processo a que se refere este Edital; 

VIII. Mediar possíveis conflitos decorrentes do processo constante neste Edital. 

IX. Acompanhar a implementação e execução das ações do Programa. 

 

4. DA COMISSÃO EXAMINADORA 

4.1. Será constituída, até o dia 12 de agosto de 2015, uma Comissão Examinadora, que deverá ter 

representatividade de todas as escolas descritas no subitem 1.3 e da Secretaria de Educação. 

4.2. Cada escola deverá indicar entre o seu quadro, um funcionário para compor a Comissão Examinadora, 

como membro titular, e um funcionário como suplente. Os nomes dos indicados devem ser encaminhados à 

Comissão Supervisora até as 13 horas do dia 12 de agosto de 2015, através do e-mail 

ipatinga.depeg@gmail.com. 

4.3. Os funcionários indicados por cada escola deverão ter conhecimento dos processos de alfabetização e de 

didática, assim como apresentar habilidade para a avaliação dos candidatos. 

4.4. A Comissão Supervisora designará um representante da SME, que atenda aos requisitos do subitem 4.3, 

para compor a Comissão Examinadora, assim como o seu suplente. 

4.5. São atribuições da Comissão Examinadora: 

I. Coordenar a divulgação do Edital no âmbito escolar e na comunidade; 

II. Instruir sobre o processo constante neste Edital, solicitando esclarecimentos à Comissão de 

Supervisão, quando se fizer necessário; 

III. Coordenar o processo de inscrição e recebimento da documentação descrita no subitem 5.5; 

IV. Coordenar o processo de seleção; 

V. Analisar a documentação dos candidatos, indeferindo o que não estiver em acordo com este Edital, e 

estabelecer a ordem de classificação da primeira etapa da seleção; 

VI. Divulgar os resultados da primeira etapa da seleção, em todas as escolas descritas no subitem 1.3, em 

local visível e de fácil acesso, assim como encaminhá-lo à Comissão de Supervisão da SME;  

VII. Organizar a realização da segunda etapa de seleção; 

VIII. Convocar os participantes classificados para a segunda etapa, informando o dia, horário e local de sua 

realização; 

IX. Avaliar os candidatos na aula prática/entrevista, descrita no item 8; 

X. Organizar a lista de classificação da segunda etapa e o resultado final; 

XI. Divulgar o resultado final, em todas as escolas descritas no subitem 1.3, em local visível e de fácil 

acesso, assim como encaminhá-los à Comissão de Supervisão da SME. 

4.6. A SME fornecerá aos membros da Comissão Examinadora Certificado de Participação. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES  
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5.1. As inscrições serão realizadas no período de 12 a 14 de agosto de 2015, no horário das 8h às 11 horas e de 

14h às 17h, na secretaria da escola para a qual o candidato pleiteia a vaga. 

5.2. Não será permitida a inscrição de um mesmo candidato em mais de uma escola. Caso isso ocorra, valerá 

para efeito de análise, a inscrição com a data/hora mais recente. 

5.3. A inscrição deverá ser feita pessoalmente, pelo próprio candidato, ou por Procurador, devidamente 

autorizado por documento de procuração com firma reconhecida em cartório. 

5.4. Caso a inscrição seja realizada por procuração, este documento deve ser anexado aos outros documentos 

do candidato. 

5.5. O candidato, no momento da inscrição, deverá apresentar: 

I. Ficha de inscrição, conforme Anexo I deste edital, devidamente preenchida; 

II. Protocolo de recebimento, conforme Anexo V deste Edital, devidamente preenchido, em 02 (duas) vias; 

III. Comprovante de escolaridade; 

IV. Curriculum Vitae, com descrição detalhada da formação e experiência profissional, destacando a 

experiência com alfabetização, com as devidas comprovações; 

V. Comprovante de endereço atualizado. 

 

5.5.1. Contará ponto extra a apresentação de comprovação de conhecimento da escola e/ou da comunidade 

(poderá ser utilizado algum dos documentos: comprovante de moradia na abrangência da escola há 

mais de um ano; comprovante de efetiva participação em trabalhos comunitários e/ou religiosos na área 

de abrangência da escola; comprovante de vínculo anterior com a escola, tais como cópia da folha de 

ponto, declaração da direção; outro documento a ser submetido à avaliação da Comissão 

Examinadora). 

5.6. A ficha de inscrição, os documentos e comprovações solicitados deverão ser encadernados ou grampeados, 

com todas as páginas numeradas sequencialmente e rubricadas pelo candidato, e depositados em envelope 

opaco. As duas vias do Protocolo não devem ser encadernadas nem depositadas no envelope. 

5.7. Uma via do protocolo deverá ser colada do lado de fora do envelope, a outra via deverá ser entregue ao 

candidato, devidamente preenchida e assinada pelo realizador da inscrição. 

5.8. Não será aceito pedido de alteração de dados e informações, depois de efetivada a inscrição. 

5.9. As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, 

dispondo a Comissão Examinadora do direito de excluir do Processo Seletivo aquele que não preencher o 

formulário de forma completa, correta e legível, ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.  

5.10. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a convocação e a contratação do candidato, uma vez 

comprovada a falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade nos documentos apresentados e, nesse 

caso, sem direito a recurso.  

5.11. Não caberá recurso motivado por quaisquer erros ou omissões de responsabilidade do candidato no ato da 

inscrição. 

5.12. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital  e em qualquer retificação realizada, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 
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5.13. O candidato poderá entregar cópias de documentos não autenticadas, desde que apresente, no ato da 

inscrição, o original para autenticação no local. 

5.14. Serão recusados, liminarmente, os documentos que não atenderem às exigências deste Edital. 

5.15. O candidato poderá requerer a devolução da documentação entregue, após a finalização de todo o 

processo seletivo, em até 30 dias após a divulgação do resultado final. 

5.16. Pré-análise: Será eliminado do processo o candidato que não apresentar qualquer dos documentos 

descritos nos incisos I a V, do subitem 5.5 ou não preencher os requisitos específicos para o cargo. 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

6.1. O Processo Seletivo constará das seguintes etapas, a saber: 

I. 1ª etapa: Análise do Curriculum Vitae entregue no ato da inscrição, conforme especificado no inciso IV 

do subitem 5.5, de caráter classificatório. 

II. 2ª etapa: Aula prática/Entrevista, de caráter eliminatório e classificatório. 

 

 

7. DA ANÁLISE DO CURRÍCULO 

7.1. A análise de Curriculum Vitae será de caráter classificatório e valerá até 20 (vinte) pontos. 

7.2. A pontuação será assim distribuída: 

I. 10 (dez) pontos, no máximo, pela análise dos títulos, conforme descrição a seguir: 

a) 5,0 (cinco) pontos para curso de licenciatura, não cumulativo a outro curso superior; 

b) 6,0 (seis) pontos para curso de Pedagogia ou Normal Superior, não cumulativo a outro curso 

superior; 

c) 3,0 (três) pontos para curso de pós-graduação na área de alfabetização, não cumulativo a outro 

curso de pós-graduação; 

d) 2.0 (dois) pontos para curso de pós-graduação na área de educação, não cumulativo a outro curso 

de pós-graduação; 

e) 1,0 (um) ponto para comprovação de conhecimento da escola e/ou da comunidade onde irá atuar. 

II. 10 pontos, no máximo, para tempo de experiência na alfabetização, sendo 01 ponto para cada ano de 

experiência. 

7.3. Serão classificados para a segunda etapa um número de candidatos 03 (três) vezes maior que o número de 

vagas disponíveis para a escola. 

7.4. Na primeira etapa serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

I. Maior tempo de experiência em alfabetização; 

II. Maior pontuação na análise dos títulos; 

III. Maior idade. 
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8. DA AULA PRÁTICA/ENTREVISTA 

8.1. A aula prática/entrevista será avaliada em 50 (cinquenta) pontos e consistirá na apresentação, em 15 

(quinze) minutos, para uma Comissão Examinadora, de uma proposta de intervenção para a resolução de uma 

situação-problema, que envolva dificuldade de aprendizagem no processo de alfabetização. Durante a 

apresentação da aula, a Comissão Examinadora arguirá o candidato sobre a aula apresentada. 

8.2. A situação-problema de que trata o subitem 8.1 será informada aos candidatos juntamente com o resultado 

final da primeira etapa.  

8.3. A Comissão Examinadora poderá fazer ainda questões relativas ao tema Alfabetização e Letramento, bem 

como relacionadas à experiência do candidato e à sua afinidade com a escola para a qual pleiteia a vaga e com 

a comunidade do entorno. 

8.4. Cada membro da Comissão Examinadora atribuirá, individualmente, uma nota à aula prática/entrevista do 

candidato, sendo a nota final, a média de pontos adquirida. 

8.5. A aula prática/entrevista será de caráter eliminatório e classificatório e será realizada na data provável de 24 

ou 25 de agosto de 2015. 

8.6. Será desclassificado o candidato que obtiver uma nota final inferior a 25 (vinte e cinco) pontos na aula 

prática/entrevista. 

8.7. A convocação para a realização da aula prática/entrevista será de responsabilidade da Comissão 

Examinadora, devendo ser realizada por e-mail e telefonema. 

8.8. Em hipótese alguma a aula prática/entrevista será realizada fora da data e horário estabelecido para seu 

início, da cidade e do local pré-determinado. 

8.9. A Comissão Examinadora deverá providenciar lista de presença, que deverá ser assinada pelos candidatos, 

no momento da realização da entrevista. O candidato que não comparecer à realização da entrevista será 

desclassificado do processo seletivo. 

 

9. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

9.1. A classificação final do Processo Seletivo será feita pela nota obtida, somando-se o resultado da análise do 

curriculum vitae com o da aula prática/entrevista. 

9.2. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência, para efeito de classificação, 

sucessivamente, ao candidato que tiver: 

I. Maior tempo de experiência em alfabetização; 

II. Maior nota na entrevista; 

III. Maior idade. 

 9.3. Será desclassificado do processo o candidato que obtiver uma nota final inferior a 35 (trinta e cinco) pontos. 

 

10. DOS RESULTADOS E RECURSOS 
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10.1. O resultado parcial da análise do currículo será divulgado nas escolas descritas no subitem 1.3, por meio 

da afixação de cartaz em local visível e de fácil acesso, no dia 19 de agosto de 2015. 

10.2. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado da primeira etapa deverá fazê-lo no prazo 

máximo de 01 (um) dia útil, a contar da publicação do resultado parcial. O recurso deverá ser devidamente 

identificado e entregue na escola para a qual pleiteia a vaga, no horário das 08h às 11h e 14h às 17h. Não será 

aceito recurso via postal, fax ou e-mail. 

10.3. Os recursos julgados serão divulgados nas escolas descritas no subitem 1.3, por meio da afixação de 

cartaz em local visível e de fácil acesso, não sendo possível o conhecimento do resultado via telefone, fax ou e-

mail, não sendo enviado, individualmente, a qualquer recorrente o teor dessas decisões. 

10.4. O recurso deverá ser individual, com a indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e 

devidamente fundamentado. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso 

inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 

10.5. Serão rejeitados liminarmente os recursos enviados fora do prazo improrrogável, estabelecido no subitem 

10.2, não fundamentados e os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato. E ainda, 

serão rejeitados aqueles recursos enviados pelo correio, fax-símile, ou qualquer outro meio que não o previsto 

neste Edital. 

10.6. A decisão da Comissão Examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância para recursos, 

sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais. 

10.7. O resultado final da prova de títulos será divulgado nas escolas descritas no subitem 1.3, por meio da 

afixação de cartaz em local visível e de fácil acesso, no dia 21 de agosto de 2015. 

10.8. Não caberá recurso contra o resultado da aula prática/entrevista. 

10.9. O resultado final será divulgado nas escolas descritas no subitem 1.3, por meio da afixação de cartaz em 

local visível e de fácil acesso, no dia 27 de agosto de 2015. 

 

11. DA CONVOCAÇÃO PARA VINCULAÇÃO 

11.1. Caberá ao Diretor de cada escola a convocação e condução dos trâmites para a vinculação ao programa 

de que trata este Edital. 

11.2. A convocação dos candidatos classificados será feita de acordo com a necessidade, respeitando a ordem 

de classificação final da escola e o número de vagas existentes ou que vierem a existir, durante o período de 

validade deste processo seletivo. 

11.3. O candidato não poderá ser vinculado a alguma escola diferente daquela para a qual foi inscrito. 

11.4. O Aviso de Convocação será feito mediante comunicação por e-mail e telefonema. 

11.5. O candidato apto à vinculação deverá apresentar: a) Título de Eleitor e o último comprovante de votação 

ou justificativa; b) Certificado de Reservista, se do sexo masculino; c) Carteira de Identidade; d) Comprovante de 

endereço; e) CPF; f) Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário (Anexo III); g) Declaração de não exercício 

de cargo ou emprego público e não impedimento legal para recebimento de quaisquer títulos ou valores 

originários de verbas públicas (Anexo V). 
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11.6. Candidato convocado que, por qualquer motivo, não comparecer em tempo hábil, ou não apresentar a 

documentação completa, perderá automaticamente o direito à vinculação. 

11.7. Caso não haja inscrições ou candidatos aprovados em número suficiente para atender a determinada 

escola, a Secretaria Municipal de Educação poderá convocar candidatos classificados em outras das escolas 

descritas no subitem 1.3, seguindo a ordem de notas alcançadas na classificação final e utilizando os critérios de 

desempate constantes no subitem 7.4. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. O prazo de validade do processo seletivo é de 04 (quatro) meses, a contar da data de publicação do 

resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por mais um ano, dependendo da necessidade do Programa.  

12.2. A aprovação no processo seletivo não assegurará ao candidato o direito à vinculação, configurando-se 

como expectativa de ser vinculado, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das 

disposições pertinentes a este Edital. Quando ocorrer, a vinculação obedecerá rigorosamente à ordem de 

classificação dos candidatos. 

12.3. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos os atos divulgados referentes a este 

processo seletivo. 

12.4. Os casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissão Examinadora do processo seletivo, que 

recorrerão, se necessário, à Comissão Supervisora. 

 

Ipatinga,_______, de ______________ de 2015. 

 

______________________________________________________________ 

Aidê Souza Silva 

DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE 

 

 

______________________________________________________________ 

Leia dos Santos Cordeiro Gomes 

DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRCIO ANDRADE GUERRA 

 

 

______________________________________________________________ 

Edgar Braga de Freitas 

DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL NELCINA ROSA DE JESUS 

 

 

______________________________________________________________ 

Mônica Sebastiana Andrade de Souza 

DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL BENVINDA MOREIRA PACHECO 
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ANEXO I  - FICHA DE INSCRIÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA 

EDITAL DE VINCULAÇÃO AO PROGRAMA A-E-IPATINGA: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

  

Escola de realização da inscrição: ______________________________________________________________ 

Nome:_____________________________________________________________________________________ 

CPF: _______________________ C. Identidade: ______________________Órgão emissor: _______________ 

Data de nascimento: ____/____/____ 

Endereço: Rua/Av: _________________________________________________________________ Nº: ____ 

Complemento: ____ Bairro: ________________________________________ CEP: _____________________ 

Cidade: ______________________ Fone: ___________________________ CEL: ______________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________ 

 

Ipatinga, _______ de ___________________________de 2015. 

  

 

 

__________________________________________________________________ 

 Assinatura do Candidato 
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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES 

 

I - ATRIBUIÇÕES GERAIS E REQUISITOS BÁSICOS 

a. Ter disponibilidade para o atendimento às exigências estabelecidas pela tutoria, principalmente, quanto 

à flexibilização dos horários de trabalho e participação em treinamentos afins. 

b. Participar das formações, encontros, reuniões e atividades afins, oferecidas pela Secretaria Municipal 

de Educação. 

c. Realizar planejamento, avaliação e acompanhamento das intervenções pedagógicas. 

d. Atender aos educandos não alfabetizados em oficinas e/ou atividades individuais e coletivas, em 

parceria com o professor regente e o bibliotecário. 

e. Construir a interlocução com todos os sujeitos da escola: educandos/professor regente/família/gestores. 

f. Propiciar um ambiente adequado, que favoreça a aprendizagem dos educandos. 

g. Conhecer a realidade e o perfil do educando e acompanhar o seu desenvolvimento durante as 

atividades de tutoria. 

h. Organizar tempos e espaços diferenciados para a realização das atividades de tutoria. 

i. Estabelecer parceria com a família, por meio de encontros de orientação, esclarecimentos e 

acompanhamento da vida escolar do educando, considerando o desenvolvimento na tutoria. 

j. Fazer visitas à residência dos educandos, a fim de conhecer a sua realidade, buscar e avaliar a parceria 

da família. 

k. Planejar e elaborar material didático, junto aos professores regentes, buscando a melhor 

estratégia/metodologia de trabalho para os educandos atendidos. 

l. Organizar atendimento individual ou em pequenos grupos, sempre que necessário. 

m. Estabelecer parceria com o professor regente, AEE, CENAM e demais educadores, para estudo e 

análise de situações-problema, considerando as especificidades dos educandos atendidos. 

n. Organizar grupos e oficinas, junto com o professor regente, de acordo com os níveis de 

desenvolvimento do educando atendido. 

o. Elaborar rotina de monitoramento e avaliação dos alunos, fazendo os respectivos registros. 
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ANEXO III 

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE VOLUNTÁRIO 

 

 

                        (Nome do voluntário)           ,           (Nacionalidade)         ,         (Estado civil)     , residente e domiciliado na 

(Rua/Avenida)                   ,  (nº),  (complemento),        (Bairro)       ,    (Cidade)          ,    (UF)  , portador do CPF nº 

_____________________, carteira de identidade nº ___________________,     (Órgão expedidor)   , (UF), pelo 

presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da 

Lei nº 9608, de 18 de fevereiro de 1998, em escolas públicas municipais, atendendo ao PROGRAMA A-E-

IPATINGA: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, cônscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas 

realizadas no desempenho de atividades do referenciado serviço, através de recursos da Caixa Escolar, e de 

que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, 

previdenciária ou afim. 

 

Ipatinga, _____ de _____________ de 2015. 

 

 

________________________________________________________ 

(Assinatura do voluntário) 
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ANEXO IV 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA 

EDITAL DE VINCULAÇÃO AO PROGRAMA A-E-IPATINGA: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

Escola de realização da inscrição: ______________________________________________________________ 

Nome:_____________________________________________________________________________________ 

CPF: _______________________ C. Identidade: ______________________Órgão emissor: _______________ 

Data de nascimento: ____/____/____ 

Endereço: Rua/Av: _________________________________________________________________ Nº: ____ 

Complemento: ____ Bairro: ________________________________________ CEP: _____________________ 

Cidade: ______________________ Fone: ___________________________ CEL: ______________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________ 

 

Ipatinga, _______ de ___________________________de 2015. 

  

__________________________________________________________________ 

 Assinatura do Candidato 

 

(Para preenchimento da secretaria da Escola) 

 

Inscrição realizada às _________ horas, do dia ____ de ____________________ de 2015. 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do funcionário da escola 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCÍCIO DE CARGO OU EMPREGO PÚBLICO E NÃO IMPEDIMENTO LEGAL 

PARA RECEBIMENTO DE QUAISQUER TÍTULOS OU VALORES ORIGINÁRIOS DE VERBAS PÚBLICAS 

 

 

Eu, ________________________________________, brasileiro, residente e domiciliado no município de 

_______________, MG, portador do CPF _____________________ e cédula de identidade 

_______________________, na qualidade de voluntário do PROGRAMA A-E-IPATINGA: ALFABETIZAÇÃO E 

LETRAMENTO, da Escola Municipal ___________________________________________________, mantida 

pela Caixa Escolar ____________________ inscrita no CNPJ  ______________________, declaro que não 

exerço nenhum cargo público Federal, Estadual ou Municipal. Declaro ainda que não recebo quaisquer 

benefícios  da previdência social por incapacidade para trabalho. 

 “Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 

inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 

direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e 

multa, se o documento é particular.” 

  

E, por ser esta a expressão da verdade, assino a presente para que produza seus efeitos legais. 

 

Ipatinga , ___ de  _____________________  de 2015. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do voluntário (colocar nome completo e CPF ) 

 

 


