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Ofício 467 /DREA/GAB/CIRCULAR                                     Araguaína, 11 outubro de 2012. 
 
 
Ao (À) Senhor (a) 
DIRETOR (A) DE UNIDADE ESCOLAR 
 
 
Assunto: Seleção para orientadores de estudo do PNAIC – Pacto Nacional Pela Alfabetização na 

Idade Certa. 
 
 

Senhor (a) Diretor (a), 
 

1. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 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. O 
pacto 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. Esses profissionais são 
determinantes para o sucesso do eixo de formação, pois são eles os responsáveis pela multiplicação dos 
conteúdos junto aos professores alfabetizadores da rede.  
2.          Desta forma, esta Diretoria estará recebendo as inscrições para a pré-seleção dos 
candidatos a orientadores de estudo, que atuaram na formação continuada de professores 
alfabetizadores até dia 24 de outubro de 2012.                  

 
3                Para participar da referida seleção os candidatos deveram atender aos seguintes requisitos:   
     I. . Não estar recebendo bolsa de estudo de outro programa federal de formação 
inicial ou continuada; 

             II. Ter disponibilidade para dedicar-se ao curso e realizar formação continuada dos 
professores alfabetizadores; 
        IV. Ser profissional do magistério efetivo da rede ( mesmo que não responda pela regência de 
turma, como é o caso de alguns coordenadores pedagógicos); 
        V. Ter formação em pedagogia ou licenciatura; 
       VI. Possuir experiência mínima de três anos nos anos iniciais do ensino fundamental e /ou na 
formação de professores alfabetizadores; 

          Ressalta-se que será considerado, também, no processo seleção, o currículo, a experiência e a 
habilidade didática dos candidatos. 
As inscrições e o currículo deverão ser entregues na sala 24  dos Programa Pedagógicos, desta 
Diretoria.  
4. Em anexo, Ficha de Inscrição do Candidato. 
5. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos, através do telefone 3411.5021, com Vane 

ou Edi.  
 
 
                 Atenciosamente, 

 
 
 

JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 
Diretor Regional de Ensino de Araguaína 


