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PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA/PI 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA NOVO MA.JS EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

EDITAL N" 0l/ 2021 

PROCESSO SELETIVO SlMPLlFICADO DE MEDIADORES E FACILITADORES DE 
APRENDIZAGEM PARA ATUAREM NO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO 

MUNICIPAL 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do municipio de COCAL DE TELHA/PI, 

toma público o presente edital de seleção pública simplificada de voluntários e constituição do 

banco de mediadores de aprendizagem e facilitadores para atuarem como corresponsávcís pelo 

desenvolvimento das atividades do PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO MUNICIPAL, com 

formação de cadastro de reserva que, atenderão as Escolas da Rede Municipal de Ensino. 

1. DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

1. 1 O Prognuna Novo Mais Educaçilo Municipal, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016, 

conforme dispõe no art. t•. do decreto n• 7.083/2010, é uma estratégia do Ministério da Educação 

para melhorar a aprendizagem em Llngun Po·rtuguesa e Matemática no ensino Funda.mental, do 3° 

ao 9" ano, por meio da ampliação do tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens 

matriculados em escola pública, mediante a oferta de acompanhamento pedagógico em Ungua. 

Portuguesa e Matemática. realizado no contra tum o do aluno com carga horária de 5 (cinco) horas. 

semanais, ampliando a jornada escolar para, no mínimo, 07 (sete) ho.ras diolrias. Nesse contexto o 

municlpio de COCAL DE TELHA/PI instituiu o PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO 

MUNICIPAL, através da Lei Municipal 259/2021, de 09 de ma,ço de 2021, nos mesmos moldes do

programa federal, sendo que este será executado com recursos próprios do municipio. 

O Prognuna tem por finalidade contribuir para a: 

I - alfabetização, ampliação do letntmento e melhoria do desempenho em Ungua Portuguesa e 

Matemática das crianças e dos adolescentes, por meio de acompanhamento pedagógico especifico; 

II - ~d:uçlo do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a implementação de 

ações pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho esco1ar; 

m -melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental, nos anos iniciais e fina.is; 

IV - ampliação do período de permanência dos alunos na escola. 

2. DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS 

MEDIADORES, DOS FACILITADORES 

3.1 O Ressaroimento será efetuado para os voluntários Mediadores de Aprendizagem, e 

Facilitadores mediante apresentação de Relatório Mensal das Atividades desenvolvidas em cada 

turma, podendo o Mediador de Aprendizagem e o Facilitador exercer a função cm mais de 01 (uma) 

turma, de acordo com a necessidade da escola e disponibilidade do voluntário. 

3.2. 

Vlllordo8- • +dnillNllluuloaoMedllularde.Apnadlll 1 ......... 
Quantidade de Turma 1 Urbana/ Valor (RS) 

1 
Rural / Valor (RS) 

111 1 300,00 
1 

300,00 

v ... .,._,.,_.,,......._.. • .,.........,.. .... ...._ 
Quantidade de Turma 1 Urbana/ Valor (RS) 

1 
Rural/ Valor (RS) 

01 1 250,00 
1 

250,00 

4. DO P!i:R.FlL DOS VOLUNTÁRIOS M'.E.OlAl>ORisS OE APRENDlZAG!i:M E 
FACB,ITADORES 

4.1 De acordo com o Documento Orientador da Educação Bá&ica do Ministério da Educação, as 

atividades do Programa Novo Mais Educação Municipal devem ser desenvolvidas por atores 

selecionados a partir de critérios pré-estabelecidos, sendo considerado de natureza voluntária; 

4 .2 Considera-se serviço voluntário, a atividade não remunerada, que tenha objetivos cívicos, 

culturais. educacionais. cieotificos, recreativos ou de assistancia soci.al; 

4.3 O serviço voluntário não gera vinculo cmpregatlcio, nem obrigação de natureza trabalhista, 

previdenciária ou afim; 

4 .4 O voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no 

desempenho das atividades voluntárias; 

4 .5 O Mediador de Aprendizagem é o responsável pelas atividades de acompanhamento 

pedagógico, deve trabalhar de forma articulada com os professores da escola para promover a 

aprendizagem dos alunos nos componentes de Matemática e de Ungua Portuguesa, utilizando 

preferencialmente, tecnologias e metodologias complementares às já empregadas pelos professores 

em suas turmas; 

4 .6 O FacWtador é o responsável pela realização das atividades de livre escolha da escola nos 

campos das Artes e Cultura, Esporte e Lazer. 

S. DOS PRÉ-REQUISITOS 

S. I. Para atuar como Mediador de Aprendizagem e Facilitador do Programa Novo Mais Educação

Municipal, sedo considerados, preferencialmente, os seguintes requisitos: 

• Ter disponibilidade de horário para participar de formações, com o técnico responsável pela 

Secretaria Municipal de Educação; 

• Ter ciência que são voluntérios remunerados com bolsa de incentivo do Governo Municipal, 

acompanhados pela escola; 

• Ser capaz de manter controle sobre o trabalho pedagógico nas turmas que desempenhar as 

atividades descritas no Documenln Orienlador do Programa Novo Mais Educação Municipal; 

S. 1.1 Poderá concorrer a seleçllo de tàci!ilador, pessoa da comunidade, com formação a partir 

de nfvel médio, com saberes, competblcias e habilidades apropriadas e comprovadas para o 

desenvolvimento das atividades. 

5.2 Das Funções e Requisitos 

- . -- li8CXL\IIIIMJII 
OOIIIPIIDVAJM. . Graduado em . Saberes, 

Pedaaogia ou cm compcté!ncias e 
qualquer área de habilidades 
licenciatura; ou apropriadas e 

Mediador de L!ngua Portuguesa e • GodYllld2 em comprovadas para o 

Aprendizagem Matemática Pedagogia ou em desenvolvimento das 
qualquer área de atividades; 
licenciatura ou . Mlllillüri!I ou 
Normal de nfvel 
médio comoleto. 

Arte e Cultura: . Graduado em . Saberes, 
• Artesanato/Educação qualquer área de competências e 
Patrimonial; Educação licenciatura; ou habilidades 
Ambiental. . Gradnando cm apropriadas e 
• Iniciação Musical/ qualquer área de comprovadas para o 
Banda/Can.to Coral; licenciatura; ou desenvolvimento das 
• Leitura, Teatro . Ensino Médio atividades de arte e 

Facilitador IPráticas circenses/ completo ou outro cultura 
Dança; Desenho / cwso equivalente. (Artesanato/Educação 
Pintura. Patrimonial; 
• Comunicação, Iniciação Musical/ 
Cultura Digital e Banda/Canto Coral; 
Tecnologia. Leitura, Teatro 

IPráticas circenses/ 
Dança;ou 
Comuni•-"o 

Cultura D igital e 
Tecnololria ). 

Esporte e Lazer: . Gradu:ados em • Saberes. 
•Futebol; E<lucaçllo Fisica ou competências e 
• Futsal; em qualquer área de habilidades 
•Atletismo; licencintum; ou apropriadas e 
•Capoeira; . Graduando em comprovadas para o 

•Xlldrez; Educação Fisica ou desenvolvimento das 

• Recreação; em qualquer área de atividades de espone 

•Judô. hcenciatum; ou e lazer (futebol, . EDliDít Mtdl2 futsal, atletismo, 
Completo ou Curso capoeira, xadrez, 
Equivalente. recreação ou judô.) . 

6. DAS ATIUJJUJÇÔES DOS "MEDIADORES Di;: Al'R.ENDIZAGRM E FACILlTADOR.ES 

• Participar-, de forma íntegral, da formação, do planejamento e da execução das atividades do 

Programa; 

• Cumprir ca.-ga honiria. de acordo com as. diretrizes e especificidades dos Programas; 

• Ministror conteúdos previn.mente preparados utilizo.ndo metodologia adequada d faixa etária, 

conforme orientação da Instituição .Escolar; 

• Acompanhar o desempenho escolar dos a]unos, inclusive efetuado o controle da frequência, sob 

orientação do Coordenador; 

• Elabora,- e apTCSentar mensalme:ote à eoo:rdenaçio, relatório dos couteúdos e atividades realizadas; 

• Cumprir com responsabilidnde, pontuaJid.ade e e.ssiduidnde suas obrigações junto oo Programa; 

• Utilizar metodologias de trabalho que, respeitando a proposta pedagógica da escola, promova a 

inclusão, a solidariedade, à troca de experiências, a aprendiz.agem e contribua para a educação 

integral dos alunos; 

• Que seja eapa"Z. de promover, cotidjanameot.e, a autoestima do educa.odo, oo exercício de 

aprendizagem de direitos e deveres estimulando desempenho excelente de comportamento. 

disciplina> fonnaç.üo de bons hábitos e co.mprom.isso do e·xercicio dn cidadania> solidariedade e bom 

uso de bens comuns. 

7 . DAS INSCRIÇÕES: 

7. l . 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. 

7 .2 . Não será cobrada taxa de inscrição. 

7 .3 . A inscrição deverá ocorrer na sede da Prefeitura Municipal de Cocal de Telha, de 8 :00 às 11 :00 

horas de l O de Maio a 14 de Maio do àD.O de 2021. Para maiores informações ucéSSW' o endereço 
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cletrõníco da PMCT no www.cocaldctelha.pi.p:ov.br No ato da inscrição o candidato deverá. 

entregar os seguiotes documentos: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida. com todos os dados solicitados. sem emendas e/ou 

rasuras; e 

b) Fotocópias nltidas dos seguintes documentos, com a apresentação dos originais para fins de 

conten!ncfa: 

I - Currículo; 

ll - Carteira de Identidade (frente e ve.rso);, 

III - CPF; 

rv - Comprovante de residência; 

V - Original e fotocópia do Diploma, Certificado, Certidão ou Declaração Original e Histórico, 

Escolar amais que comprove a habilitação exigida para a respectiva área de aruação. cursada em 

instimição reconhecida pelo MEC; 

7.4. As infOrrnllÇões prestadas na ficha de inscrição do Proce""o Seletivo Simplificado silo de inteira. 

responsabilidade do candidato, ficando a Comissão no direito de exclui-lo. caso comprove 

invera.cidades das informações. 

7.5. Não serão aceitos documentos após o ato da in&c:riç-.ão. 

7.6. Será entregue ao candidato o comprovante de requerim en.to de inscrição do Processo Seletivo, 

Simplificado. 

7. 7 . Seriio eliminados os candidatos que nio apresentarem a doe-umentaçio exigida. 

8. DA SELEÇÃO 

8. 1. A seleção destina-se ao preenchimento de 10 (dez) vagas para Mediadores de Aprendizagem. 

e 10 (dez) vagu para FacllltadorH voluntários do Programa Novo Mais Educação Municipal no, 

âmbito do Municlpio de COCAL DE TELHA/PI, o serem dfatribuidas nos escolas da Rede 

Municipal de Ensino , urbanas e do campo conforme demanda definida pela escola. 

8.2 . Serão considerados os seguintes critérios para a seleção de Mediadores de Aprendizagem. 

voluntários: 

• Ser brasileiro; 

• Tera idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição; 

• TeT, oo mínimo. formaç.iio em nível médi.o em mugistério ou nonnul médio completo; 

8.3. Serão considerados os seguintes critérios paro o. seleção de Facilitadores voluntários: 

• Ser brasileiro; 

•Tera idade mf.nima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição; 

• Ter.no minimo~ fo.nnação cm nivel médio; 

8 .4 . O Processo Seletivo Simplificado para Mediado.rcs de Aprendizagem e Facilitadores. 

voluntários será executado pela Secretaria Municipal de Educação de COCAL DE TELHA/PI com 

a participação da Comissão do Processo Seletivo. 

8 .5. A Secretaria Municipal de Educação instituirá Comissão do Processo Seletivo dos Mediadores 

de Aprcndi7..agcm e Facilitadores voluntários do Programa Novo Mais Educaç:lo Municipal. 

composta por 08 (oito) membros, através de Portaria SEMED Nº 0512021, responsável por 

coordenar e executar todo o processo de seleção. 

8.6. A seleção se dará por anAlise de Currlculo comprovado, Prova de Redação, Entrevista e, 

chamada dos profissionais. 
8 .7. 8.2. A Avaliação tera valor máximo de 100 (cem) pontos, observada a seguinte tabela: 

AVAUAÇAO PONTUAÇÃO 

Currlculo 20 

Redação 10 

Entrevista 20 - --
A comprovação do cuniculo se dará por meio da apresentação dos documentos estipulados no item 

7 .3. que atestam a titularidade do candidato e pontuarão da seguinte forma: 

MEDIADOR DE APRENDIZAGEM; E>ia-llllCla ._. ............... ,.~ 

Pedagogo o/ou Licen.ciado. s pontos 

&colaridado (pontua o maioT): Magistério ou Normal Médio em n!vel 2 pontos 
médio. 
Cursando pedagogia ou curso de 3 pontos 
liceociatura. matriculado a partir do 5° 
(quinto) período 
A partir de 6 meses até 12 meses na. 2 pontos 

Experiência comprovada em Are.a de almbetização. 
alfabetização (tempo de dooencia A partir de 12 meses até 24 meses na 3 pontos 
/ participoçilo em projetos). âre9. de alfabeti:,;açAo. 

Acuna de 24 meses na âre9. (IC S pontos 
alfabetização. 

Comprovação de cursos em 
ai fabetização Com o mini.mo de 40 b 3 pontos 
(Cursos realizados nos últimos 5 (0,5 por cwso). 
anos). 

FALIClTADOR: ~a-compnmuia:,,:~ 

Pedagogia ou Liccneiaauas afins. 5 pontos 

Escolaridade (pontua o maior): Cursando pedagog;a ou curso de 3 pontos 
licenciatura, matriculado a partir do 5° 
(quinto) pcrlooo. 

NlvelMédio 2 pontos 

De 6 a 12 meses. 2pontos 
Experi&cia comprovada na área 
de aniaçllo. De 13 a 24 meses. 3 pontos 

Acima de 24 meses. S pontos 

Comprovação de cursos (Cursos Com o mlnimo de 40 b 3 pontos 
realizados nos últimos 5 anos). (0,5 por CUIW ). 

8.8. O candidato sera eliminado caso não alcance a pontuação mlnima de 4 (quatro) pontos e atenda 

as exigências deste Edital. 

8 .9 . O resultado será organizado e publicado na Secretaria Municipal de Educação de COCAL OE 

TELHA/PI, por ordem de classificação. Os nomes dos candidatos aprovados. pessoas com 

defici&lcia e quilombolas, serão publicados cm listagens separadas. 

8.1 O. Se ocorrer empate na nota final ten\ pTefeTência, sucessivamente, o candidato que: 

a) Residir no baino/Jocalidade mais próximo da unidade escolar. 

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

8 .11. Todos os candidatos habilitados com pontuação igual ou superior n 4 (quatro) serão 

considerados aprovados constituindo assim o banco de Mediadores de Aprendizagem e 

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

Educação. 

8. 12. A lotação acontecera confonne ordem de classificaçilo e disponibilidade do candidato, bem. 

como a necessidade das unidades escolares. 

8.13. A classificação final será divulgada conforme cronograma de pn:zos abaixo. 

9. DA QUANTIDADE DE VAGAS 

9.1 Serão disponibilizadas 10 (dez) vagas para Mediadores de Aprendizagem e 10 (oito) vagas. 

Facilitadores voluntários do Programa Novo Mais Educação Municipal no âmbito Municlpio de 

COCAL DE TELliA/Pl confonne demanda da escola. 

9 .2 . DAS VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICWCIA 

O candidato com deficiêncin con.correrá n 01 (uma) voga paro Mediador de Aprendizagem e 01 

(wna) vaga para Facilitador , respeitando os 5% (cinco por cento) do lotai das vagas para pessoas 

com deficiência (PCD), consoante disposição da Consti.tuiçilo Brasileira, e em atenção ao Decreto

Federal nº 329811999, de acordo com o quadro de vagas ofertadas e desde que haja compatibilidade 

entre o cargo e a defíciênci~ hldo conforme deliberação da Jwita Médica Municipal. A lista dos 

candidatos aprovados com deficiência contendo a ordem classificatória será publicada cm listagem 

apartada. Os candidatos que comprovarem a deficiência participarão da seleção em iguais 

condições com os demais candidatos, bem como, antes da contratação, deverão ser submetidos à 

junta Médica do Municlpio, que atestarão a possibilidade de atuação no cargo pleiteado. Para. 

concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá: No ato da inscrição declarar-se pessoa com. 

deficiência e descrever- as condições especiais que necessitará para desenvolver a atividade. 

Encaminhar o Laudo Médico emitido nos últimos doze meses atestando a espécie e o grau de 

deficiência, com expressa referência à classificação correspondente do Código Internacional de 

Doença - CID. O candidato com defici~ncia deverá entregar o Laudo Médico no ato da inscrição, 

das 08:00 às 14:00 na Secretaria Municipal de Educação de COCAL DE TELHA/PJ.. Os Laudos 

Médicos serão submetidos e. uma pericia realiza.da por Junta Médica do Município. O candidato que 

tiver seu laudo médico rejeitado não poderá concorrer como pessoa com deficiência. Os candidatos: 

que se declamrem pessoas com deficiência, se classificados na provo. de títulos. serilo convocados 

para se submeter à pericia médica, de responsabilidade da Junta Médica do Municlpio, que 

verificará sobre a sua qu alificação como pessoas com deficiência, bem como sobre a. 

incornpotibilidnde entre as atribuições do cargo e n deficiência apresentado, nos termos do artigo 4 3 

do Decreto Federal nº 3.298 de 20. 12.1999 e suas alterações. Sera considerado pessoa com 

deficiênc-ia o candidato que se enquadrar nas categorias previstas no art. 4° do Decreto Federal no-

3 .298 de 20.12.1999 e suas a lterações. Os candidatos deverão comparecer à pericia médica, 

m,uojdos de 1audo médico que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, coro expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), conforme 

especificado no Decreto Federal nº 3.298 de 20.12. 1999 e suas alterações, bem como à provável 

causa da deficiência. A não observãncia do disposto neste edital, a reprovação na pericia médica ou. 

o não comparecimento à pericia médica acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos 

candidatos em tais condições. 

9 .3. DAS VAGAS PARA PESSOAS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS 

Serão destinadas OI (uma) vaga para Mediador de Aprendizagem e OI (uma) vaga para Facilitador 

para os candidatos pertencentes as Comunidades Quilombolas, para que desempenhem as 

atividades descritas neste edital, IlH.S Unidades. de Ensino em território quilombola, em Observância 

ao Decreto nº 5 .051, de 19 de Abril de 2014, que promulga a Convenção nº 169 da Organização 

lnlemacional do Trabalho - OIT sobre os Povos Indígenas e Tribais, com fulcro em seu artigo 20 

capu~ in verbis: 

Os governos deverão adotar, no âmbito da legis lação nacional e cm 
cooperaçã<J com os povos interessados, medidas especiais para garantir aoS' 
trabalhadores pertencentes a esses povos uma proteção eficaz em matéria de 
contratação e condiçães de emprego, na medida em que não estejam 
protegidas eficazmente pela legislação aplicável aos trabalhadores em geral. 
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10 . DA LOTAÇÃO 

10 .l. A lotação obedecerá a ordem decrescente de classificação dos candidatos aprovados na 

seleção e o atendimento dos critérios estabelecidos nos itens 8.2. e 8.3. deste Edital. 

10.2. Serão reservadas 5% (cinco por cento) do total das vagas para pessoas co.m deficiencia (PCD). 

consoante di~-posiçilo da ConstituiÇ-iio B.rasileiru, e em atenção ao Decreto Federal nº 3298/1999, 

ficando a lolãÇiio vinculada à ordem decrescente de classificação das pessoas com deficiência e a 

capacidade para o exe.-cício da fun ção. 

10.3. Serão destinadas OI (uma) vaga para Mediador de Aprendizagem e 0 1 (uma) vaga para 

Facilitador para os candidatos pertencentes as Comunidades Quilombo las, para que desem penhem 

as atividades descritas neste edital, nas Unidades de Ensino cm território quilombola, cm 

Observância ao Decreto nº 5.0 51, de 19 de. Abril d e 2014, que p romulga a Con venção nº 169 da. 

Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre os Povos lndlgenas e Tribais, com fulcro cm 

seu artigo 20, ficando a lotação vinculada à ordem decrescente de classificação dos candidatos 

pertencentes as Comunidades Quilombolas e a capacidade para o exerclcio da função. 

10 .4 . O s candidatos c lassificados, preenchidos os requísítos constantes no s itens 8.2. e 8.3. deste 

Edital, assiwuiio o Termo de Compromisso que presmrilo as atividades de Mediadores de 

Aprendizagem e Facil itadores voluntários d o Programa Novo Mais Educação Municipal, pelo praz.o 

de 6 (seis) meses, period.o este que poderá ser alterado d e aconlo com normas e diretrizes (a serem) 

estabelecidas pelo FNDF/MEC. 

10.5. E m caso de d esistência será convocado para lotação, o candidato classificado segundo a 

ordem decrescente de pontos. 

l l . DOS PRAZOS: 

11.1. O presente edital terá validade a partir da data da sua publicação. 

11.2 . Dos Prazos: 

EVENTO 

Publicação do Edital 

Realização das Inscrições. 

Análise dos cuniculos. 

Realização da Entrevista e prova de 

redação 

o,vu1gação ao resu1 taao preununar aos 
candidatos aprovados. 
Interposição de recursos. 

Divulg,,ção do resultado final dos 
candidatos aprovados. 
Homologação da seleção 

12. DO R.EGIMJ! D E CONTRAT AÇÃO 

HORARIOS 

10:00h 

8h às 11:00h 

8h às 11:00h 

8h ás 11:00h 

11:00 n 

Hb as 11 :OOb 

09:00h 

11 :00h 

DATA/PRAZOS 

06/05/2021 

1 0105/202 1 a 14/05/2021 

17 á 19/05/2021 

21/05/2021 

24/05/2021 

25/05/2021 

28/05/2021 

28/06/2021 

12.1 Os selecionados, dentro do número de vagas, serão convocados para exe«:er as funções como 

VOLUNTÁRIO, sem vfnculo empregaticio, nem o brigação de natureza trabalh ista, previdenciária. 

ou afim_ 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13. 1 Não serão pennitidas inscrições de candidatos que possuam vinculo funcional, e m pregatício, 

nem exerçam cargo e m com issão na Admin isttação Pública. 

13.2 Os casos om.issos ref'erentes ao processo de seleção serão analisados pela Secretaria Municipal 

de Educação de COCAL DE T ELHA/PI, através da Comissão nomeada para realizar o processo de 

seleção dos Mediadores de Aprendiz.agem e Facilitadores. 

13.3 Os mediadores d e a prendizagem e facilitadores receberão a titulo de- ressarcimento o valor 

definido neste Edital . 

13.4 Cada turma deverá ser compostn por, no máx.imo. 25 (vinte e cinco) alunos. 

13.5 Os Mediadores de Aprendizagem, Facilítadores se:Jecíonado para desenvolvei'" as atividades. 

dos macro campos, terão carga horária máxíma de- I S (quinze) horas semanais. 

13.6 A quantidade de tunnas de cada mediador/fncilitodor dependerá do agenda d e a tividad es da 

escola e da disponibilidade d e tempo do monitor. 

13. 7 Os candidatos selecionados deverão participar de uma formação inicial para desempenho de 

suas a tribuições. em local e data a ser definido posteriormente. 

13.8 O mediador de a prendizagem/facilitador poderá ser desligado a qualquer tempo, no caso de 

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

13.9 Os casos omissos deste Editnl serão resolvidos pela Comissão da Seleção Pública de 

Mediadores de aprendi:tagem e Facilltndores Voluntários do Novo Mals Educação Municipal em. 

COCAL DE TELHA/PI. 

Cocal d~ T:r: ; d~ ::2 ;021. 

~~lei: Barros F erreira 
Secret6rlo M unicipal de Educação 

~~4 §2§~~--~D~L~':~ ~ C UIDANDO DE N OSSA CIDADE E DO N OSSO POVO 

FICHA DE INSCRIÇÃO __ /20 2 1 

D ADOS P ESSO A I S · 
N o me Sexo: ( )F ( ) M 

D a t a d e Nascim ento 1 L oc:al de .Nasclmeuto 1 Estado o u Pafs 
I I 

E nde r eço 1 B air ro 

C ida d e 1 Estad o I CEP 1 Celula r 

E ndêréço ê l é t rau Jco (ê-anaJJ pesso a l ) 

P esso a com d eficiê n cia: ( )SIM ( ) NAO 

QuUo mbola: ( ) S I M 

DOCUMENTO 
N 6 mer o d o CPF 

( ) NÃO 

r g.lo e Estad o Emissor D a ta d e EmlssAo 
I 

P ara a segu i nte ca tegori a: 

(aH lna .le a pena!I um~ sob pena d e ) Mediador d e A p rend.i:zaa,eni p a .-a o Novo 
c ancelamento d a t .n scrlçilo ) Mais E d ucaçilo 

( ) FacHltãdor do Novo Mais E ducac.il.o 

Declaro que ll o edita l e con cord o com s u as dls·p oslções: 
D a t a: _ /_ /_ Assin atu ra _____________________ _ 

C O MPRO VANTE DE INSCRIÇÃO N• __ /20 2 1 

N O ME DO CANDID ATO, _________________________ _ 

) Aulstente d e A líabetlz.11ç.il.o ) P'ac.llltador do Novo M al.s ~ ducaç.i.o 

) Media dor d ê A p rêndiza&êm para o Novo Mais ~du caç :lo 

D a t a : _t_t_ Assin atu ra do Ate ndt:nte ________________ _ 

ld :1518DF7DA603 24C3 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES. 

CNPJ - 01 .6 12.572/0001-94 

JUSTIFICATIVA 

O Prefeito Municipal de Cocal dos Alves, considerando que a Organização 
Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, classificou como pandem ia os. 
casos de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), Considerando as medidas 
Implementadas através dos Decretos estaduais como de nº 19.529, de 14 de 
março de 2021 e nº 19.539, 21 de março de 2021 , do Governo do Estado do 
Piauí, em que se baseiam nas recomendações feitas pelo Comitê de Ações. 
Estratégicas, formado para o combate à disseminação do vírus no Piauí, onde 
recomendam-se o distanciamento Social e considerando ainda a grande 
quantidade de casos da disseminação do vírus atualmente em nosso estado e 
município, vem justificar à impossibilídade da realização da audiência pública de 
forma presencial , para apreciação e avaliação do anteprojeto de Lei das 
Diretrizes Orçamentárias para elaboração do orçamento anual para o exercício 
de 2022 , nos termos do Art. 48, Parágrafo Único da Lei de Responsabilidade 
Fiscal , bem como apresentar as medidas utilizadas para suprir a realização do 
ato supracitado. 

Assim, a Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves buscou medidas 
alternativas à real ização da audiência pública presencialmente, de forma que a 
audiência foi real izada por videoconferência utilizando-se do google meet. 

Aos 23 d ias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se a 
Audiência Pública de forma v irtual , com In ício às 10:30 horas, cumprindo-se uma 
boa participação popular, conforme prints de tela em anexo, na hora que estava 
acontecendo a audiência. 

O evento foi divulgado através de convites individuais a representantes dos 
poderes públicos e sociedade civil organizada e publicados no Diário Oficial dos 
Municípios, site oficial e Portal da Transparência do Município. 

O S r. Manoel Antonio Rocha do Nascimento, Secretário do evento, com a 
leitura e explicações da matéria a que se refere o anteprojeto de leL Usou a 
palavra para complementar as explicações a Secretária de Administração e 
Planejamento do Município, a Sra. Aurilene Vieira de Brito. A Audiência Pública 
foi encerrada às 11 :32, após cumprir integralmente seu objetivo. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cocal dos Alves/PI , 23 de abril de 2021 .. 


