
 

 
 

SELEÇÃO DE COORDENADORES DE TURMAS – ETAPA 2012 
 

 
Primeira Fase 
 
A participação de qualquer candidato/a no processo de seleção de coordenadores 
2012 está condicionada aos seguintes critérios, segundo a Resolução CD/FNDE Nº 44 
de 05/09/2012: 
 
1. O Candidato deve ter formação em nível superior, preferencialmente em 

Educação, já concluída ou em curso; 
2. Deve ter experiência anterior em educação, preferencialmente, em educação de 

jovens e adultos; 
3. Deve ser capaz de manter controle sobre o trabalho em desenvolvimento nas 

turmas e desempenhar todas as seguintes atividades: 
 

a. Mobilizar a formação de no mínimo 07(sete) e no máximo 10(dez) 
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 das 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/as alfabetizadores sob 
sua coordenação, sendo registradas em atas e com controle de frequência; 

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; 

e. Visitar e acompanhar todas as turmas sob sua coordenação; 

f. Orientar os alfabetizadores a utilizarem os resultados dos testes 
cognitivos de entrada para diagnosticar o perfil dos alfabetizandos 
(incentivando, quando possível, o encaminhamento daqueles que forem 
considerados em condições para a Educação de Jovens e Adultos) e para 
planejar ações de alfabetização mais adequadas aos jovens, adultos e 
idosos da turma; 

 



 

g. Identificar e relatar a unidade formadora, gestor local e/ou 
representante legal da Entidade as dificuldades de implantação do 
Programa; 

h. Supervisionar e registrar as ações relacionadas à distribuição do 
material escolar e pedagógico, ao registro civil, aos exames oftalmológicos 
e distribuição de óculos, bem como outras ações que o Programa possa 
ofertar durante a etapa; 

i. Supervisionar e articular, junto com a Coordenação Pedagógica do 
Programa e as Prefeituras, o encaminhamento dos jovens, adultos e idosos 
já alfabetizados para a Educação de Jovens e Adultos; 

j. Controlar e supervisionar a freqüência dos alfabetizadores e tradutores-
intérpretes de Libras nas turmas sob sua coordenação, encaminhando as 
informações ao gestor local e/ou representante legal da Entidade no final 
do mês; 

k. Controlar e, em parceria com o gestor local e/ou representante legal da 
Entidade, supervisionar a freqüência dos alfabetizandos, consolidando 
mensalmente as informações no relatório de freqüência dos 
alfabetizandos; 

l. Identificar, em parceria com os alfabetizadores sob sua coordenação, 
alfabetizandos com necessidades educacionais especiais associadas a 
deficiências nas turmas do Programa Brasil Alfabetizado; 

m. Garantir que as turmas sob sua supervisão possuam calendário com 
duração de oito meses, e, no mínimo trezentos e vinte horas-aula, 
perfazendo uma carga horária diária de no máximo duas horas e trinta 
minutos, com quatro dias de aula por semana; 

n. Acompanhar visitas de monitoramento da SEC, quando necessário; 

o. Assinar as notificações, quando solicitado, informando ao gestor local 
e/ou representante legal da Entidade; 

p. Participar dos encontros de formação, inicial e continuada, 
proporcionados pela Unidade Formadora de sua abrangência. 

 

• As Prefeituras e Entidades farão CHAMADA PÚBLICA (publicada em jornal 
local e/ou afixada em murais, sempre por meio impresso, tornando pública a 
seleção no município) entre os dias 28/11/12 a 18/01/13, para pré-selecionar 
coordenadores de turmas que atendam os critérios da presente seleção, 
indicando, no mínimo, 5 (cinco) candidatos para a Coordenação Geral do 
Programa TOPA. 



 

• Deverão garantir a permanência no Programa de no mínimo 50% dos 
coordenadores de turmas, que tenham sido certificados nas formações das 
etapas de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 – vinculados às prefeituras e 
entidades que tenham participado de etapas anteriores; 

• A Prefeitura/Entidade deverá guardar toda a documentação dos outros 
candidatos não indicados, podendo ser solicitada a qualquer tempo pela 
Coordenação Geral do Programa TOPA a indicação de novos candidatos 
durante o processo de seleção.  

 
 
Segunda Fase 

 
As indicações para a seleção das Entidades deverão ser encaminhadas em um único 
pacote às DIREC. As Prefeituras deverão enviar as indicações para a seleção para a 
Coordenação do Programa TOPA para o endereço: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO 
ESTADO DA BAHIA, Programa TOPA - Todos Pela Alfabetização, 5ª Avenida, Nº 
550, Centro Administrativo da Bahia – CAB, 4º Andar, sala 404, CEP: 41.745-004, 
Salvador/Bahia, entre os dias 03/12/12 a 31/01/13, com os seguintes documentos: 
 

1. Comprovação da chamada pública (cópia dos jornais ou fotos dos murais); 

2. Fichas de inscrição na seleção de todos/as candidatos/as (Anexo 1); 

3. Currículos atualizados de todos os candidatos – cada currículo deverá conter 
as experiências profissionais do candidato na área de educação, as etapas do 
Programa TOPA que participou; o período de formação inicial do Programa 
TOPA que participou, com a indicação da Unidade Formadora; vínculos 
profissionais que possua no momento, principalmente se exercer funções na 
área de educação da rede municipal, estadual e/ou particular; os horários 
disponíveis para o exercício do trabalho voluntário no TOPA (modelo no final) 
cópias dos comprovantes de escolaridade de cada candidato - Declaração da 
faculdade/universidade que está cursando nível superior e/ou Diploma de 
Graduação; 

4. Cópias dos comprovantes de experiências profissionais na área de educação; 

5. Cópias dos RG, CPF e comprovantes de residência de cada candidato. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Terceira Fase 
 
A Coordenação do Programa TOPA fará a seleção dos candidatos a partir da análise 
da documentação encaminhada, atribuindo a seguinte pontuação por candidato/a, 
a título de classificação:  

 

• Ter sido selecionado como coordenador de turma no processo seletivo de 
coordenadores de turmas na quinta etapa do TOPA – 0,5 ponto 

• Ser professor/a da rede municipal, estadual ou federal – 1,0 ponto; 

• Ter graduação em nível superior na área de educação – 1,5 pontos; 

• Ter graduação em nível superior em qualquer área – 0,5 ponto; 

• Estar cursando nível superior na área de educação – 0,75 ponto; 

• Estar cursando nível superior em qualquer área – 0,25 ponto; 

• Participação na formação inicial em etapas anteriores – 1,0 ponto; 

• Ter experiência em etapas anteriores do TOPA – 0,75 ponto; 

• Ter experiência em educação popular, excluindo-se o programa TOPA – 1,0 
ponto; 

• Ter experiência em educação no setor público (municipal, estadual ou 
federal) – 0,75 ponto; 

• Possuir experiência comprovada em Educação de Jovens e Adultos – EJA, 
excluindo-se o Programa TOPA – 1,0 ponto; 

• Possuir experiência comprovada em Educação – 1,0 ponto; 
 
 
Os/as candidatos/as serão classificados/as de acordo com a pontuação total e o 
critério de maior idade. Em caso de empate será obedecido os critérios abaixo 
listados por ordem de prioridade: 
 
1º Possuir maior tempo de experiência em EJA;  
2º Ser professor da Rede Pública de Ensino;  
3º Experiência na área de educação;  
 
 
Considerações Gerais 

 
1. Só poderão ser cadastrados/as no SBA, os/as candidatos/as aprovados/as 

pela presente seleção e de acordo com a meta definida no momento de 
aprovação da adesão da Prefeitura ou Entidade; 

2. Os coordenadores cadastrados para a sexta etapa deverão estar aptos a 
mobilização para a formação das turmas (as turmas deverão ser montadas  



 

 

 

3. com o mínimo de 10(dez) alfabetizandos/as na zona rural e 20(vinte) na 
zona urbana e 25 (vinte e cinco) no máximo para ambos os casos); 

4. Os/as candidatos/as que não forem cadastrados/as permanecerão na lista de 
aprovados/as para possíveis substituições; 

5. Caso a Prefeitura e/ou Entidade não apresente número suficiente de 
indicados para a seleção, a Coordenação Geral do Programa TOPA poderá 
reduzir a meta aprovada e reorganizar as turmas; 

6. A seleção dos coordenadores ocorrerá ainda na etapa anterior à postulada 
pelo candidato a coordenador de turmas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE INSCRIÇÃO COORDENADOR DE TURMAS 6ª ETAPA 
Nome da entidade/Município: 

Nome completo:  

CPF:                                          RG:                                      Data de Nascimento: 

Nome dos pais: 

 

Endereço completo com CEP:  

 

Telefone fixo e celular com DDD: 

Email (obrigatório):  

Foi selecionado na quinta etapa do TOPA: Sim (   )         Não (   ) 

É professor da Rede Municipal, Estadual ou Federal:  Sim (   )     Não (   ) 

Possui Nível Superior em Educação?  Sim (   )     Não (   ) 

Possui Nível Superior em qualquer área? Sim (   )     Não (   ) Qual? 

Está cursando nível superior em Educação? Sim (   )     Não (   ) 

Participou da formação inicial em etapas anteriores do TOPA?  Sim (  )    Não  (  ) 

Tem experiência no Programa TOPA? Sim (   )     Não (   ) Quantas etapas? 

Tem experiência em Educação Popular, além do Programa TOPA? Sim (   )     Não (   ) 

Qual? 

Possui experiência comprovada em Educação de Jovens e Adultos? Sim (   )     Não (   ) 

Possui experiência comprovada em Educação? Sim (   )     Não (   ) 

Possui experiência em Educação no Setor Público? Sim (   )     Não (   ) 

Questões: 
1. O que você entende por Educação de Jovens e Adultos?  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Qual sua motivação para atuar no programa TOPA como Coordenador de Turmas?  
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

3. Relate sua experiência com alfabetização de jovens, adultos e idosos e/ou Educação 
Popular: 

(responda no verso da folha esta questão) 

Boa Sorte! 



 
 

MODELO DE CURRICULO 
 

(nome completo em negrito, maiúsculo) 
 
 

• Escolaridade: 
            (caso possua graduação ou esteja cursando, indicar o curso) 
 
 

• Experiências Profissionais: 
 

 
• Experiências no Programa TOPA: listar o ano de atuação, município ( entidade 

ou prefeitura) e a Unidade Formadora. 
 

 
• Experiências em outros programas de educação govern amental ou não 

governamental: 
 
 

• Vínculos profissionais: 
 
 

• Horários disponíveis para o exercício do trabalho c omo bolsista 
voluntário/Coordenador de Turmas: 

 
 

• Participação em Cursos / Seminários / Congressos: 
 
 

• Informações Adicionais: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(modelo de chamada pública) 
CONVOCAÇÃO 

 
 

A XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (nome completo da Entidade ou 
Prefeitura) está selecionando pessoas que poderão atuar como 
coordenador de turmas, alfabetizador ou tradutor intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, na condição de bolsista 
voluntário do Programa TOPA - Todos Pela Alfabetização no ano 
de 2013. 
 
 
Os critérios, mínimos, para a participação da seleção são: 
 
 

1. O coordenador de turmas deverá preferencialmente ter ensino 
superior completo ou cursando  (os comprovantes de 
escolaridade devem ser de Instituições reconhecidas pelo 
MEC);  

 
2. O alfabetizador deverá ter ensino médio completo e 

experiência de no mínimo 01(um) ano em educação, 
preferencialmente, em Educação de Jovens, Adultos e Idosos; 

 
3. O tradutor intérprete de LIBRAS deverá ter, no mínimo, 

formação de nível médio, certificação de Proficiência em 
Libras. 

 
 
 
No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os originais e 
cópias dos seguintes documentos:  

• CPF;  
• RG; 
• Comprovante de residência;  
• Certificado de escolaridade  
• Histórico escolar;  
• Currículo (devidamente comprovado). 
• Certificado de Proficiência em LIBRAS(Apenas para o 

candidato à categoria de tradutor intérprete de Libras).   



 
 
As inscrições devem ser realizadas até o dia 18/01/ 13 no 
XXXXXXXXXXXXXXXX (informar local de inscrição).  
 
 
(nome do município), data. 
 
 
 
(nome do representante legal) 
(cargo que ocupa) 

 


