
 

Prezado(s) Servidor (es), 

O Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC é um compromisso 
formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios, 
de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, 
ao final do 3º ano do ensino fundamental. Ao aderir ao Pacto, os entes 
governamentais se comprometem a alfabetizar todas as crianças da sua rede de 
ensino em língua portuguesa e em matemática até aos 08 anos de idade, ao final do 
3º ano do ensino fundamental.  

O Programa é estruturado por um conjunto integrado de ações, materiais e referências 
curriculares e pedagógicas a serem disponibilizados pelo MEC, que contribuem para a 
alfabetização e o letramento, tendo como eixo estruturante a formação continuada dos 
professores alfabetizadores.  

SELEÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO 

I. Os Orientadores de Estudo devem ser selecionados dentre os profissionais da rede 
que foram tutores do programa Pró-Letramento; 
II. Esses profissionais não podem estar recebendo bolsa de estudo de outro programa 
federal de formação inicial ou continuada; 
III. Esses profissionais devem ter disponibilidade para dedicar-se ao curso e realizar a 
formação dos professores alfabetizadores. 
Estes três requisitos são determinantes para a seleção. 
 
Caso a rede de ensino não possua professores disponíveis que tenham sido tutores 
do Pró- Letramento, a Secretaria de Educação deverá promover uma seleção interna 
para escolha dos Orientadores de Estudo.Neste caso, só podem ser selecionados 
profissionais que atendam aos itens II e III acima e que cumpram também os 
seguintes requisitos : 
 
1. ser profissional do magistério efetivo da rede (mesmo que não responda pela 
regência de turmas, como é o caso de alguns coordenadores pedagógicos e 
professores cedidos à Secretaria de Educação); 
2. ser formado em Pedagogia ou ter Licenciatura; 
3. possuir experiência mínima de três anos nos anos iniciais do ensino fundamental 
e/ou na formação de professores alfabetizadores. 
 
Deve-se considerar também, no processo de seleção, o currículo, a experiência e a 
habilidade didática dos candidatos. 
 
O SERVIDORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO INTERESSADOS EM 
PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO, DEVERÃO REALIZAR OS SEGUINTES 
PROCEDIMENTOS: 

A)  
B) Atender aos requisitos da Seleção acima mencionados; 
C) Preencher a Ficha de Inscrição (em anexo), scanear e enviar para o e-mail: 

pnaic@seduc.to.gov.br, impreterivelmente até o dia 14/11/2012 às 18h.   
D) Anexar à ficha de inscrição o Currículun Vitae; 

 
Para melhores esclarecimentos sobre PACTO leiam a Portaria do MEC 867 de 04 de 
julho de 2012, acesse: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=111
25&Itemid= 

 

Atenciosamente, 

Secretaria da Educação 

 


