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O Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 

interno, CNPJ nº 14.239.578/0001-00, com sede na Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro, nesta 

Cidade, neste ato representado pelas Secretarias Municipais da Educação – SMED e de 

Administração – SEMAD, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 421/87, Lei 

Federal nº 9.608/98 e a Resolução CD/FNDE nº 52, de 11 de dezembro de 2013, além dos 

Decretos Municipais nºs. 15.427/2013, 15.139/2013 e 15.151/2013, torna público que estarão 

abertas as inscrições para atuação no PROGRAMA  BRASIL ALFABETIZADO, como 

alfabetizadores, alfabetizadores-coordenadores e tradutores-intérpretes de libras, todos 

em serviço voluntário, em conformidade com os termos previstos neste Edital e na legislação 

pertinente. 

 

1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1. Esta Seleção Pública visa a formação de cadastro reserva de vagas para a prestação de 

atividade voluntária, por tempo determinado, para atuação no Programa Brasil Alfabetizado.  

 

1.2. A lotação do candidato que venha a ser selecionado por essa Seleção Pública se dará em 

escolas e/ou espaços da comunidade onde ocorram turmas de alfabetização, conforme a 

necessidade do PBA.  

 

1.3. As vagas declaradas ou que surgirem no Programa poderão sofrer alterações em função da 

demanda de turmas.  

 

1.4. Os candidatos com inscrição homologada que não forem recrutados de imediato para 

prestar a atividade voluntária comporão cadastro que poderá ser utilizado durante a vigência do 

Programa.  

 

1.5. A carga horária, as atribuições e a definição da bolsa para custeio de despesas dos 

voluntários são estabelecidas pela Resolução CD/FNDE n° 52, de 11 de dezembro de 2013. 

  

1.6. As bolsas, repassadas diretamente do FNDE aos voluntários, destinam-se ao custeio de 

despesas com deslocamento e alimentação, sem haver qualquer vínculo empregatício pela 

natureza da atividade voluntária.  

 

1.7. A seleção ocorrerá através de fase única, consistente em análise curricular dos candidatos. 

 

1.8. Os resultados das inscrições, da análise curricular e classificação, além dos recursos, 

devem ser divulgados com afixação no mural da Secretaria Municipal da Educação, no 

endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista: 

www.pmvc.ba.gov.br e no Diário Oficial Eletrônico do Município de Vitória da Conquista.  
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2 – DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 
 

2.1. O Programa Brasil Alfabetizado (PBA) é um programa do Governo Federal, promovido 

através da parceria do Município de Vitória da Conquista/BA, por meio da Secretaria Municipal 

da Educação com o SECADI/MEC. O Programa é destinado à alfabetização de jovens, adultos e 

idosos, sendo uma forma de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da 

escolaridade, objetivando aliar teoria e prática, formação e ação, educação, trabalho e 

participação cidadã, para que se obtenha plena inserção do cidadão à sociedade.  

 

2.2. O Programa Brasil Alfabetizado atende jovens maiores de 15 (quinze) anos, adultos e 

idosos não alfabetizados, doravante denominados alfabetizandos, de acordo com as condições 

de efetiva participação dessas pessoas em turmas de alfabetização. 

 

2.3. Em Vitória da Conquista os cursos de alfabetização terão a duração de oito meses e carga 

horária de 320 (trezentas e vinte) horas-aula, com 10 (dez) horas semanais. 

 

2.4. O profissional interessado ao se candidatar deverá apresentar a relação nominal dos 

alfabetizandos. O número de alfabetizandos em cada turma  deverá obedecer aos seguintes 

parâmetros: 

 

I- nas áreas rurais, mínimo de 7 (sete) e máximo de 25 (vinte e cinco) alfabetizandos por turma; 

II- nas áreas urbanas, mínimo de 14 (catorze) e máximo de 25 (vinte e cinco) alfabetizandos por 

turma. 

 

2.5. As turmas de alfabetização deverão funcionar em espaços ou locais de uso público, 

garantindo-se as condições de infraestrutura necessárias para seu funcionamento, sendo 

admitida a abertura de nova turma em local e horário em que já existam turmas em 

funcionamento, quando estas não comportarem todos os novos alunos. Os alfabetizadores que 

montarem duas turmas deverão ter no mínimo 1 (uma) hora de intervalo para iniciarem a 

próxima turma. 

 

2.6. As turmas em que houver alfabetizandos surdos usuários da Língua Brasileira de Sinais 

deverão contar com um tradutor intérprete de libras, cujo trabalho deve ser acompanhado pelo 

responsável local da Educação Especial. 

 

2.7. Será selecionado um alfabetizador por turma, conforme a necessidade mediante a formação 

de turmas e um tradutor intérprete de libras, conforme a necessidade em turmas que tenham 

alfabetizandos com necessidades especiais. 

 

3 - DA SELEÇÃO DOS ALFABETIZADORES, ALFABETIZADORES-

COORDENADORES E TRADUTORES INTÉRPRETES DE LIBRAS  
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3.1. Os profissionais que pretendem trabalhar na execução do PROGRAMA BRASIL 

ALFABETIZADO participarão da seleção pública para atuarem, em caráter voluntário, como 

alfabetizadores, alfabetizadores-coordenadores de turmas e tradutores-intérpretes de 

Libras, obedecendo aos princípios da administração pública. 

 

3.1.1. Os candidatos para o serviço voluntário de Alfabetizadores devem obedecer ainda: 

  

I – ser, preferencialmente, professor da rede pública de ensino do Município de Vitória da 

Conquista; 

II - possuir, no mínimo, formação em nível médio completo; 

III - ter e comprovar experiência anterior em educação, preferencialmente no Programa Brasil 

Alfabetizado ou em Educação de Jovens e Adultos; 

IV - possuir cursos de formação na área de educação de jovens e adultos, com carga horária 

mínima de 40 (quarenta) horas; 

V - Não receber, simultaneamente, bolsas de outros programas do governo federal; 

VI - ser capaz de desempenhar todas as atividades descritas para os alfabetizadores no Manual 

Operacional do PBA. 

 

3.1.2. Os candidatos para o serviço voluntário de Alfabetizadores-Coordenadores de turmas 

devem obedecer ainda: 

 

I – ser, preferencialmente, professor da rede pública de ensino do Município de Vitória da 

Conquista; 

II - ter formação de nível superior em Educação, já concluída ou em curso; 

III - ter e comprovar experiência anterior em Educação, preferencialmente no Programa Brasil 

Alfabetizado ou em Educação de Jovens e Adultos; 

IV - ser capaz de manter controle sobre o trabalho em desenvolvimento nas turmas e de 

desempenhar todas as atividades descritas para os Alfabetizadores-Coordenadores de turmas no 

Manual Operacional do PBA, sendo: 

 

a) Mobilizar a formação de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) turmas, 

providenciando o preenchimento completo dos formulários de cadastramento (alfabetizadores, 

turmas e alfabetizandos); 

b)  Acompanhar o processo de alfabetização de jovens, adultos e idosos nos locais em que 

ele ocorre, fazendo a supervisão pedagógica da alfabetização de, no mínimo, 5 (cinco) turmas, 

perfazendo um total de, no mínimo, 10 (dez) horas semanais de trabalho voluntário no 

acompanhamento às turmas; 

c) Planejar e ministrar a formação continuada em serviço dos alfabetizadores, que deverá 

ser realizada em reuniões semanais de 2 (duas) horas ou quinzenais de 4 (quatro) horas, com 

todos os alfabetizadores sob sua coordenação, sendo registradas em atas e com controle de 

frequência; 
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d) Residir no Município onde funcionarão as turmas sob sua coordenação, visto que a 

bolsa paga pelo FNDE refere-se ao custeio das despesas realizadas no desempenho do trabalho 

voluntário. 

 

V – Ter disponibilidade de carga horária no período de funcionamento das turmas. 

 

3.1.3. Os candidatos para o serviço voluntário de tradutores-intérpretes de Libras devem 

obedecer ainda: 

 

I – ser, preferencialmente, professor da rede pública de ensino do Município de Vitória da 

Conquista; 

II - possuir, no mínimo, formação em nível médio completo; 

III - ter e comprovar experiência anterior em educação, preferencialmente no Programa Brasil 

Alfabetizado ou em Educação de Jovens e Adultos; 

IV - possuir certificação obtida por meio do Programa Nacional de Proficiência em Libras 

(Prolibras) ou graduação em Letras/Libras Bacharelado, ou ainda formação em nível de pós-

graduação em Libras, em curso autorizado pelo MEC, oferecido por instituição de ensino 

superior devidamente reconhecida; 

V - Não receber, simultaneamente, bolsas de outros programas do governo federal; 

VI - desenvolver efetivamente todas as ações descritas para os tradutores-intérpretes de Libras 

no Manual Operacional do PBA.  

 

3.2. Os profissionais selecionados para execução do Programa Brasil Alfabetizado serão 

submetidos à formação inicial e continuada, para se adequarem à dinâmica pedagógica 

integrada que o caracteriza, em conformidade com a Resolução CD/FNDE nº 52, de 11 de 

dezembro de 2013. 

 

4 – DAS BOLSAS DE PAGAMENTO PARA VOLUNTÁRIOS DO PBA 

 

4.1. As bolsas concedidas no âmbito do PBA são destinadas ao custeio de despesas com 

deslocamento e alimentação dos voluntários que assumem atribuições de Alfabetizador, 

Alfabetizador Tradutor-Intérprete de Libras e Alfabetizador-Coordenador de Turmas, conforme 

os §§ 1º, 3º, 4º e 5º do art. 11 da Lei nº 10.880/2004 e do Decreto nº 6.093/2007. 

 

4.2. A título de bolsa, o FNDE/MEC pagará aos voluntários cadastrados e vinculados a turmas 

ativas no Sistema Brasil Alfabetizado (SBA) os seguintes valores mensais, conforme Resolução 

nº 52/2013 do FNDE: 

 

I - bolsa classe I: R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais para o alfabetizador e para o 

alfabetizador tradutor-intérprete de Libras que atuam em apenas uma turma ativa;  

II - bolsa classe II: R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais para o alfabetizador que atua em 

apenas uma turma ativa formada por população carcerária ou por jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas;  
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III - bolsa classe III: R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais para o alfabetizador e alfabetizador 

tradutor-intérprete de Libras que atuam em duas turmas ativas cujo horário de aulas não seja 

coincidente;  

IV - bolsa classe IV: R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais para o alfabetizador-coordenador que 

atue coordenando de cinco a nove turmas ativas;  

V - bolsa classe V: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensais para o alfabetizador que 

atue em duas turmas ativas formadas por população carcerária ou por jovens em cumprimento 

de medidas socioeducativas cujo horário de aulas não seja coincidente; 

VI - bolsa classe VI: R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais para o alfabetizador-coordenador que 

atue coordenando de cinco a nove turmas ativas, sendo pelo menos duas formadas por 

população carcerária ou por jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.  

 

5 - DAS VAGAS 

 

5.1. As vagas para o presente processo seletivo serão disponibilizadas após aprovação do 

PPALFA do Município de Vitória da Conquista pelo MEC. Os demais candidatos formarão um 

cadastro reserva cuja adesão estará condicionada à liberação e/ou criação de futuras vagas no 

prazo de validade dessa Seleção Pública. 

 

5.2. Os tradutores intérpretes de LIBRAS serão chamados para as turmas de acordo com a 

necessidade de atendimento dos alfabetizandos. 

 

5.3. Caso o alfabetizador, alfabetizador-coordenador de turmas e tradutor-intérprete de Libras 

selecionado desista do processo de alfabetização, deverá manifestar-se formalmente, o que 

permitirá a convocação de substituto para a função; 

 

5.4. No caso de desistência do Alfabetizador, do Alfabetizador-Coordenador de Turmas e do 

Tradutor-Intérprete de Libras, durante a vigência do Programa, o mesmo deverá ser substituído 

por outro profissional equivalente, devidamente selecionado e na ordem de classificação, 

seguindo os critérios desta Seleção ou por Alfabetizador, Alfabetizador-Coordenador de Turmas 

ou Tradutor-Intérprete de Libras que tenha sob sua responsabilidade apenas 01 (uma) turma ou 

deverão encaminhar os alfabetizandos para uma turma já existente na instituição. 

 

5.5. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS DEFICIENTES 

 

5.5.1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são 

facultadas no inciso VIII do art. 37 da Constituição da República e na Lei nº 7.853/89 é 

assegurado o direito de inscrição para as atividades da Seleção Pública Simplificada cujas 

atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem. 

 

5.5.2. É assegurado aos candidatos com deficiência o direito de se inscreverem na presente 

seleção pública simplificada para as atividades indicadas no item 3 (três) deste edital. 
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5.5.3. Os candidatos com deficiência deverão apresentar laudo médico detalhado, comprovando 

a sua deficiência, no mesmo prazo de inscrição, para ser avaliado pela Comissão Especial desta 

Seleção,  

 

6 – DAS INSCRIÇÕES 
 

6.1. Os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição os seguintes documentos em original 

e fotocópia, para conferência:  

 

a) Cédula de Identidade Geral (RG) e do CPF;  

b) Carteira de Reservista Militar ou a comprovação de estar em dia com o serviço militar, para 

os candidatos do sexo masculino; 

c) Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou comprovação de estar 

em dia com a Justiça Eleitoral; 

d) Comprovação da escolaridade exigida para a função e requisitos constantes do item 3 deste 

Edital (diploma ou histórico acadêmico); 

e) Curriculum vitae com os documentos comprobatórios; 

f) Declaração de comprovação de experiência anterior no Programa Brasil Alfabetizado, na 

educação de jovens e adultos ou em docência em outras áreas; 

g) Declaração da deficiência, se for o caso, com o laudo médico detalhado; 

h) Declaração que não recebe nenhuma bolsa do governo federal; 

i) Comprovante de residência em nome do candidato; 

j) Certificado de Proficiência em Libras (apenas para o candidato à categoria de Tradutor-

Intérprete de Libras) 

 

6.2. As inscrições serão realizadas mediante entrega dos documentos listados acima no período 

de 03 a 07/03/2014, das 9hs às 12hs e das 14hs às 17hs, na Sala da Assessoria da Secretaria 

Municipal da Educação, situada na Av. Siqueira Campos, nº 1842, Vila Emurc, Vitória da 

Conquista/BA, em envelope lacrado, com identificação do serviço pretendido na frente do 

mesmo, endereçado à Comissão de Seleção do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. 

 

ATENÇÃO: Não serão objeto de análise os currículos apresentados em período ou local 

diverso do estipulado neste edital. O candidato será responsável pela exatidão das 

informações contidas no seu currículo. Somente serão recebidos currículos entregues 

pessoalmente pelo candidato ou por terceiros mediante procuração específica em original. 

 

6.3. A efetivação da inscrição pelo candidato implicará no conhecimento de todas as normas e 

condições estabelecidas para este Processo Seletivo Simplificado, em relação às quais não 

poderá alegar desconhecimento, comprometendo-se a apresentar, sempre que solicitado, demais 

documentos. 

 

6.4. Se o candidato efetivar mais de uma inscrição terá validade apenas a última inscrição 

efetivada. 
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6.5. Não será aceita inscrição condicional e/ou extemporânea ou por qualquer outra via que não 

a especificada neste Edital.  

 

7 – DOS PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO 
 

7.1. A Comissão Especial de Seleção do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO da 

Secretaria Municipal da Educação será responsável pela seleção dos profissionais que atendam 

aos requisitos técnicos exigidos neste instrumento convocatório, mediante análise de currículos, 

sendo esta etapa eliminatória e classificatória. 

 

7.2. As vagas disponíveis serão preenchidas por ordem de classificação dos candidatos. 

 

 

7.3. A Comissão Especial de Seleção do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO  analisará 

os currículos profissionais, atribuindo as pontuações determinadas neste edital. 

 

7.4. A ordem de classificação dos candidatos será afixada no mural da Secretaria Municipal da 

Educação e publicados no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista: 

www.pmvc.ba.gov.br e no Diário Oficial Eletrônico do Município de Vitória da Conquista.  

 

8 – DA PONTUAÇÃO 

 

8.1. Serão atribuídos os seguintes pontos para cada função concorrente: 

 

a) 1 (um) ponto para cada 8 (oito) meses de experiência profissional até o limite de 5 (cinco) 

pontos (experiência profissional na área educação de jovens e adultos e no programa Brasil 

Alfabetizado, além do tempo mínimo exigido para cada função, não se considerando fração de 

tempo inferior a oito meses);  

b) 2 (dois) pontos até o limite de 4 (quatro) pontos, para cada curso superior concluído ou em 

curso superior além da formação mínima exigida para cada função;  

c) 2 (dois) pontos até o limite de 4 (quatro) pontos, para cada curso de pós-graduação lato sensu 

concluído, com carga horária igual ou superior a 360h/a; 

d) 2 (dois) pontos até o limite de 4 (quatro) pontos, para cada curso de mestrado concluído em 

área compatível com a função a que se candidata; 

e) 1 (um) ponto até o limite de 3 (três) pontos, para cada curso de formação na área de educação 

de jovens e adultos, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas; 

f) 0,5 (meio) ponto até o limite de 2 (dois), para cada ano de regência de classe em qualquer 

modalidade de ensino. 

 

8.2. A totalização máxima será de 22 (vinte e dois) pontos. 

 

8.3. Os candidatos serão classificados de acordo coma pontuação total. Em caso de empate na 

nota serão obedecidos os critérios abaixo listados, por ordem de prioridade: 
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8.3.1. Ter experiência em coordenação pedagógica; 

8.3.2. Ter experiência em educação de jovens e adultos; 

8.3.3. Maior idade. 

 

9 – DOS RECURSOS 

 

9.1. O candidato pode interpor recurso do resultado das inscrições e do resultado e classificação 

finais desta Seleção, no prazo de 1 (um) dia útil, contado da data da divulgação do resultado 

respectivo, no mesmo horário e endereço das inscrições, dirigido ao Presidente da Comissão, 

devidamente fundamentado e impugnando especificamente os pontos articulados, observando as 

normas desta Seleção, utilizando-se, exclusivamente, do modelo contido no Anexo I. 

 

9.2. As decisões dos recursos serão divulgadas nos mesmos meios do item 1.8, sem direito a 

qualquer outro recurso. 

 

9.3. Não serão recebidos recursos intempestivos e/ou em desrespeito às condições do item 9.1, 

nem mesmo novos documentos na fase recursal. 

 

10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

10.1. Será facultado à Comissão Especial de Seleção do PROGRAMA BRASIL 

ALFABETIZADO promover diligências destinadas à aferição dos critérios de seleção. 

 

10.2. Este procedimento de seleção não implica direito à contratação do profissional, vinculada 

à necessidade da Administração Pública, a vigência do Programa e a validade do certame que 

será de 2 (dois) anos após sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.  

 

10.3. Os profissionais que trabalharão no Programa serão voluntários, não gerando qualquer tipo 

de vínculo estatutário ou empregatício com o Município ou com o Governo Federal, nem 

tampouco implicará em obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim. As bolsas 

serão repassadas diretamente pelo FNDE/MEC por intermédio de sistemas informatizados 

(SBA e SGB). 

 

10.4. O profissional pode requerer o seu desligamento do Programa, a qualquer tempo, desde 

que avise com antecedência de 30 (trinta) dias, para a Administração Pública promover a 

substituição do voluntário, e dar continuidade ao serviço.  

 

10.5. Se o candidato for convocado e não desejar a contratação naquele momento, pode pedir 

por escrito e no mesmo prazo da convocação, seu reposicionamento para o último lugar da lista 

de aprovados e classificados. 

 

10.6. O candidato convocado que não comparecer no prazo indicado para a contratação ou 

quando o candidato receber a documentação para apresentar-se ao local do serviço voluntário e  
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não cumprir o prazo previsto pela Administração será considerado como desistente da vaga, 

sendo convocado o candidato classificado imediatamente posterior, pela ordem de classificação 

final. 

 

10.7. Durante o prazo de validade previsto neste Edital, o candidato aprovado e classificado 

dentro do número de vagas oferecida será convocado com prioridade sobre novos selecionados 

para mesma função. 

 

10.8. Havendo necessidade, poderão ser ampliados os números de profissionais selecionados 

para preenchimento de vagas do PBA, conforme a formação de turmas. 

 

10.9. Os profissionais selecionados receberão formação inicial e continuada para as ações do 

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO por um período de oito meses, em regime de 8h/dia, 

sendo obrigatória a participação destes na formação, caso não aconteça a participação do mesmo 

poderá ser eliminado do serviço, com a exclusão da bolsa. O tempo de formação inicial não 

incidirá como tempo de serviço público ou privado, face a natureza do serviço voluntário. 

 

10.10. Ao participar desta seleção, os profissionais interessados demonstram integral 

conhecimento e anuência com todas as suas condições, bem como com todas as condições 

estabelecidas para eventual adesão e exercício da função junto ao PROGRAMA BRASIL 

ALFABETIZADO. 

 

10.11. Compete à Secretaria Municipal da Educação disponibilizar equipe, preparar e dispor 

local e materiais necessários para realização do processo seletivo pela Comissão Especial, em 

todos os seus atos, desde as inscrições até a divulgação da homologação do resultado e 

classificação final, que será efetuada por Portaria Conjunta das Secretarias Municipais da 

Educação e de Administração. 

 

10.12. A Comissão Especial da Seleção será composta por servidores efetivos, podendo 

participar da sua composição assessores com outro vínculo, tendo a seguinte composição: 

 

a) Presidente: Joseane Figueredo Cova /matrícula 14880-1; 

b) Membro: Katiane Silva Leal Cabral/matrícula 13548-3; 

c) Membro: Meiriam Novaes de Souza/matrícula 20978-4; 

d) Suplente: Cleide Gusmão de Oliveira/matrícula 01129-2; 

e) Suplente: Carmen Silva Freitas de Oliveira/matrícula 04188-7. 

 

10.13. Podem auxiliar a Comissão Especial da Seleção servidores designados pela Secretaria 

Municipal da Educação. 

 

10.14. A Comissão Especial terá vigência a partir da publicação deste Edital, findando-se com a 

divulgação da homologação do resultado final do presente certame, que será efetivado pelas 

Secretarias Municipais da Educação e de Administração. 
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10.15. Competirá à Comissão: 

  

I. coordenar todo processo da seleção pública simplificada; 

II. deferir ou indeferir inscrições, de acordo com este Edital; 

III. divulgar, com antecedência, as listas de candidatos inscritos, com deferimento ou 

indeferimento; 

IV. receber, avaliar e divulgar os resultados dos recursos interpostos; 

V. divulgar as listas com as notas obtidas pelos candidatos; 

VI. elaborar o relatório conclusivo da seleção pública simplificada, para efeito de 

homologação; 

VII. pronunciar-se na resolução de problemas em que o Edital for omisso, isto feito à luz da 

legislação pertinente e de instruções oriundas do Poder Executivo Municipal; 

VIII. expedir correspondências, emitir parecer, convocar reuniões e elaborar relatórios. 

 

10.16. Outras informações poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal da Educação, em 

sua sede situada na Av. Siqueira Campos 1842, Vila Emurc ou pelos telefones (77) 3429-7772 / 

(77) 3429-7750. 

 

10.17. A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções e na aceitação das 

condições do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital. 

 

10.18. Os casos omissos e as dúvidas existentes serão resolvidos pela Comissão Especial da 

Seleção do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, à luz do Edital, da legislação pertinente 

e das instruções oriundas do Poder Executivo Municipal. 

 

10.19. Em qualquer fase do processo seletivo ou após a seleção, caso seja constatado alguma 

irregularidade, por parte do candidato, no cumprimento dos requisitos e procedimentos 

estabelecidos neste Edital, ou ainda em contrariedade à legislação, o mesmo poderá ser 

eliminado do processo seletivo ou ter seu desligamento do Programa. 

 

10.20. As datas dos eventos podem ser alteradas pela Administração, mediante prévio aviso, em 

decorrência de situações supervenientes. 

 

10.21. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Vitória da Conquista-BA, 25 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

Ricardo Santos Marques 

Secretário Municipal da Educação 
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Valdemir Oliveira Dias 

Secretário Municipal de Administração 
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