
CONVOCAÇÃO PARA SELEÇÃO DE 

A PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA, através da Secretaria Municipal de Educação,

para atuar como coordenador de turmas

TOPA – Todos Pela Alfabetização no ano de 2013.

Os critérios mínimos para a participação da seleção são:

1. O coordenador de turmas deverá ter ensino superior completo ou 

comprovantes de escolaridade devem ser de 

formação preferencialmente

educação de jovens e adultos.

2. O Alfabetizador deverá ter ensino médio completo e experiência de no mínimo 1 ano em 

educação, preferencialmente em educação de jovens, adultos e idosos;

3. O tradutor intérprete de Libras deverá ter,

proficiência em Libras.

selecionados a bolsista tradutores não serão convocados

 

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os originais e

• CPF; 

• RG; 

• Comprovante de residência; 

• Certificado de escolaridade;  

• Histórico escolar; 

• Currículo (devidamente comprovado);

• Certificado de proficiência em Libras (

AS INCRIÇÕES DEVEM SER REALIZADAS ATÉ O DIA 08 DE MARÇO DE 2013, NA SECRETARIA MUNICIPAL D
EDUCAÇÃO DE FEIRA DE SANTANA, NO SETOR PEDAGÓGICO.
ENDEREÇO DA SEDUC: AVENIDA SENHOR DOS PASSOS, 167
HORÁRIO: DAS 07:30h ÀS 13:30h 
- A presente seleção destina-se ao preenchimento de 5 vagas

ampliando caso aumente as necessidades do município

quantidade de vagas para alfabetizador e tradutor intérprete de Libr

programa. 

 

 

Secretaria Municipal de Educação 

 

VOCAÇÃO PARA SELEÇÃO DE PESSOAL PARA ATUAR NO TOPA 6ª ETAPA

 

, através da Secretaria Municipal de Educação, está selecionando p

atuar como coordenador de turmas, alfabetizador e tradutor na condição de bolsista voluntário do Programa 

Alfabetização no ano de 2013. 

mínimos para a participação da seleção são: 

O coordenador de turmas deverá ter ensino superior completo ou 

s de escolaridade devem ser de instituições reconhecidos pelo MEC)

preferencialmente em Pedagogia ou licenciaturas e ter 

de jovens e adultos. Disponibilidade de 20 horas para atuar no programa.

O Alfabetizador deverá ter ensino médio completo e experiência de no mínimo 1 ano em 

educação, preferencialmente em educação de jovens, adultos e idosos;

O tradutor intérprete de Libras deverá ter, no mínimo, formação de nível médio, certificação de 

proficiência em Libras. Caso não haja alunos com deficiência 

selecionados a bolsista tradutores não serão convocados. 

o candidato deverá apresentar os originais e cópias dos seguintes documentos:

 

Currículo (devidamente comprovado); 

Certificado de proficiência em Libras (apenas para o candidato à categoria de tradutor intérprete de 

AS INCRIÇÕES DEVEM SER REALIZADAS ATÉ O DIA 08 DE MARÇO DE 2013, NA SECRETARIA MUNICIPAL D
EDUCAÇÃO DE FEIRA DE SANTANA, NO SETOR PEDAGÓGICO. 

SENHOR DOS PASSOS, 167, CENTRO. 

se ao preenchimento de 5 vagas para coordenador de turma

ampliando caso aumente as necessidades do município. A Secretaria Municipal de Educação irá 

quantidade de vagas para alfabetizador e tradutor intérprete de Libras, a partir da matrícula dos alunos no 

Feira de Santana,

Jayana Bastos Miranda Ribeiro
Secretária 

TOPA 6ª ETAPA 

está selecionando professores 

na condição de bolsista voluntário do Programa 

O coordenador de turmas deverá ter ensino superior completo ou estar cursando (os 

reconhecidos pelo MEC); deve ter 

em Pedagogia ou licenciaturas e ter experiência na área de 

Disponibilidade de 20 horas para atuar no programa. 

O Alfabetizador deverá ter ensino médio completo e experiência de no mínimo 1 ano em 

educação, preferencialmente em educação de jovens, adultos e idosos; 

nimo, formação de nível médio, certificação de 

com deficiência inscritos, os candidatos 

cópias dos seguintes documentos: 

ndidato à categoria de tradutor intérprete de Libras) 

AS INCRIÇÕES DEVEM SER REALIZADAS ATÉ O DIA 08 DE MARÇO DE 2013, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

para coordenador de turma, podendo ser 

A Secretaria Municipal de Educação irá definir a 

as, a partir da matrícula dos alunos no 

Feira de Santana, 05 de março de 2013. 

Jayana Bastos Miranda Ribeiro 
Secretária Municipal de Educação 


