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DECRETO Nº 10/2018 
 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA 
DE SANTANA-PB, Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de organização interna dos 
Departamentos de Cadastro, Controle Imobiliário, Tributação e 
Dívida Ativa e de Fiscalização e Arrecadação, ambos da 
Secretaria de Finanças deste Município;  
 
CONSIDERANDO que para esse fim se faz imperiosa a 
transparência para a população no que concerne aos prazos e 
requisitos para concessão de informações de caráter tributário 
e fiscal; 
 
CONSIDERANDO a implantação de medidas administrativas 
objetivando dar maior controle e celeridade aos processos 
internos da Secretaria Municipal de Finanças, com a finalidade 
de buscar a melhoria da qualidade das informações como 
instrumento de gestão;  

 
DECRETA: 
 
Art. 1º. A concessão de informações fiscais e tributárias, bem 
como concessão de alvarás, autorizações, licenças e quaisquer 
outros documentos, relativos ao fornecimento de informações 
do interessado que constem no cadastro financeiro deste 
Município, dependerão do preenchimento de formulário próprio, 
que será disponibilizado de forma física na Secretaria de 
Finanças ou na página na web da Prefeitura, nos moldes dos 
anexos deste Decreto. 
 
Art. 2º. O protocolo do pedido de informações ou de concessão 
de autorizações administrativas, licenças e alvarás deverá ser 
feito de maneira presencial, na Secretaria de Finanças, pelo 
próprio interessado ou por representante, munido de 
procuração. 
 
Art. 3º. O interessado na concessão da informação, certidão, 
alvará ou licença, deverá instruir o seu pedido com a seguinte 
documentação, além do devido formulário referido no art. 1º: 
 
I – Cédula de Identidade (RG), CPF e comprovante de 
residência com data não superior a 60 (sessenta) dias, nos 
originais e com cópias para conferência com original no ato do 
pedido, para emissão de documentos em favor de Pessoas 
Físicas; 
 
II – Cartão CNPJ legível, para emissão de documentos em 
favor de Pessoas Jurídicas, desde que devidamente 
acompanhados de Cédula de Identidade (RG), CPF e 
comprovante de residência, nas mesmas condições do inciso I, 
e de documento oficial que comprove ser a pessoa física 
solicitante a responsável pela respectiva pessoa jurídica; 
 
III – Cópia da Escritura Pública ou Particular do Imóvel sobre o 
qual se pretende obter a informação, acompanhados de Cédula  

 
de Identidade (RG), e dos documentos listados no inciso 
anterior para os responsáveis/proprietários, nas condições dos 
incisos I e II deste artigo, que comprove ser a pessoa física 
solicitante a responsável pelo respectivo imóvel; 
 
IV – Cópia de Projeto Técnico e Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART para regularização de cadastro de obra, 
acompanhados das documentações dos 
responsáveis/proprietários, nas condições dos incisos I e II 
deste artigo; 
 
V – Cópia do Projeto Técnico para emissão de licença 
ambiental em empreendimentos sem caráter de potencial 
poluidor, nos termos da legislação vigente, acompanhados das 
documentações dos responsáveis/proprietários, nas condições 
dos incisos I e II deste artigo; 
 
VI – Cópia do atestado de óbito do de cujos para emissão da 
respectiva guia de sepultamento. 
 
Art. 4º. Os pedidos formulados nos requerimentos protocolados 
e devidamente instruídos de conformidade com a 
documentação exigida no artigo anterior serão concedidos, 
obedecendo aos prazos máximos adiante especificados: 
 
I – Dois dias úteis para as certidões negativa de débitos e 
emissão de segunda via de boletos de tributos; 
 
II – Quatro dias úteis para alvará de localização e 
funcionamento e de transporte; certidão de ITBI e licenças 
ambientais para empreendimentos sem caráter de potencial 
poluidor, nos termos da Lei Complementar Federal nº. 140, de 
08 de dezembro de 2011; 
 
III – cinco dias úteis para alvará de autorização para obras e 
edificações e expedição de HABITE-SE, que demandam visitas 
técnicas. 
 
Art. 5º. As licenças ambientais, nos parâmetros dados pela Lei 
Complementar Federal nº. 140, de 08 de dezembro de 2011, 
dependerão de regularidade do cadastro do imóvel rural ou 
urbano junto a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio 
Ambiente – SEMAM, que fará visita in loco ao local do 
empreendimento requerente da licença, visando atestar a 
ausência de caráter potencial poluidor, nos termos da 
legislação vigente, condição para que se mantenha na esfera 
municipal de licenciamento. 
 
Parágrafo único. A certidão emitida pela SEMAM comporá 
obrigatoriamente o processo administrativo interno de emissão 
da respectiva licença. 
 
Art. 6º. Os valores para emissão das informações fiscais e 
tributárias, bem como concessão de alvarás, autorizações, 
licenças e quaisquer outros documentos, relativos ao 
fornecimento de informações do interessado que constem no 
cadastro financeiro deste Município, serão aqueles dispostos 
nos Códigos Tributário e de Posturas do Município e suas 
eventuais alterações. 
 
Art. 7º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da 
Paraíba, em 23 de abril de 2018.  
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 

(assinado no original) 

PORTARIA Nº 42/2018 
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A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BARRA DE SANTANA, 
Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal (art. 37, caput), e pela Lei 
Orgânica do Município (art. 59, V), bem como demais 
legislações pertinentes, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. AUTORIZAR a Comissão de Processos Administrativos 
do Município de Barra de Santana a proceder a abertura dos 
Processos Administrativos Disciplinares – PAD’s descritos na 
tabela abaixo: 
 

Nº do 
PAD 

Nome do Servidor Assunto 

17 Estefanos José Alves da Silva 

Acumulação ilegal de 
remuneração 

18 Fernanda Cosme Alves 

19 
José Alexandre Honório da 
Silva 

20 Leide Gláucia de Brito Barreto 
21 Leonardo de Oliveira 
22 Marcos Alexandre de Oliveira 
23 Maria Anita Andrade 
24 Vicente Bezerra da Silva Neto 

 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da 
Paraíba, em 18 de abril de 2018. 
 

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 
Prefeita Constitucional 
(assinado no original) 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2018 
Torna público que fará realizar através da Comissão 
Permanente de Licitação, Chamada Pública de Compra 
objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 
PNAE. Os interessados deverão apresentar envelope contendo 
a documentação e respectiva propositura até as 11:00 horas 
do dia 16 de Maio de 2018, na sala da referida comissão, 
sediada na Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - 
PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão 
pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, legislação e normas 
pertinentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346-
1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com.  

Barra de Santana - PB, 18 de Abril de 2018 
 

DEIVID LACERDA VELOSO - Presidente da Comissão 
(assinado no original) 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2018 
 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e 
Equipe de Apoio, sediada na Avenida Liberdade, 45 - Centro - 
Barra de Santana - PB, às 13:30 horas do dia 03 de Maio de 
2018, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:  

 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 011/2012. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346-1066. E-
mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: 
www.barradesantana.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.  
 

Barra de Santana - PB, 18 de Abril de 2018. 
 

ERINALDO ARAUJO SOUSA 
Pregoeiro Oficial. 

(assinado no original) 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2018 

 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e 
Equipe de Apoio, sediada na Avenida Liberdade, 45 - Centro - 
Barra de Santana - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Maio de  
 
2018, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 011/2012. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: 
www.barradesantana.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.  
 

Barra de Santana - PB, 18 de Abril de 2018. 
 

ERINALDO ARAUJO SOUSA 
Pregoeiro Oficial. 

(assinado no original) 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2018 
 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e 
Equipe de Apoio, sediada na Avenida Liberdade, 45 - Centro - 
Barra de Santana - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Maio de 
2018, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 011/2012. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346-1066. E-
mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: 
www.barradesantana.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.  
 

Barra de Santana - PB, 18 de Abril de 2018. 
 

ERINALDO ARAUJO SOUSA 
Pregoeiro Oficial. 

(assinado no original) 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018 
 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e 
Equipe de Apoio, sediada na Avenida Liberdade, 45 - Centro - 
Barra de Santana - PB, às 13:30 horas do dia 09 de Maio de 
2018, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAS 
PARA A BANDA FANFARA. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 011/2012. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: 
bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: 
www.barradesantana.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.  
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Barra de Santana - PB, 18 de Abril de 2018. 
 

ERINALDO ARAUJO SOUSA 
Pregoeiro Oficial. 

(assinado no origina) 

 
                            EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
PROVENIENTE DA ATA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2018 - Ata de Registro de Preços nº 001/2018, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Presencial nº 00007/2018, realizado pelo JOÃO PAULO 
BABRBOSA LEAL SEGUNDO. DOTAÇÃO: 02.020 Secretaria 
de Administração 04 122 2002 2005 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Administração. 02.040 Secretaria 
da Educação 12 361 2002 2012 Manutenção da Secretaria de  
 
Educação 12 361 1002 2013 Manutenção do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL.12 361 
1002 2015 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE 
12 365 1002 2016 Manutenção do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - CRECHE 12 365 1002 2022 Manutenção 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA 
.12 366 1002 2026 Manutenção do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - EJA12 306 1002 2027 Manutenção do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE 12 368 1002 
2030 Manutenção de Outros Programas do FNDE/02.050 
Secretaria de Saúde .10 301 2002 2031 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Saúde 10 301 1004 2033 
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprios) 
10 301 1004 2040 Manutenção de Outros Programas do 
SUS.10 302 1004 2043 Manutenção das Atividades do SAMU 
10 303 1004 2044 Manutenção das Atividades do CAPS 02.090 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano 08 244 2002 
2051 Manutenção das atividades da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Humano 08 243 1003 2052 
Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente 
08 244 1003 2054 Doações Diversas a Pessoas Físicas - 
Instituída em Lei Municipal 08 241 1003 2057 Manutenção do 
Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI08 243 1003 2056 
Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - FMDCA08 244 1003 2058 Co-financiamento 
Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS 08 244 
1003 2062 Implantar e Manter Programas e Projetos e 
Segurança Alimentar e Nutricional 33.90.30 Material de 
consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Barra de Santana e: CT Nº 00014/2018 - 27.04.18 - ARNOBIO 
JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - R$ 528.567,05. 

 
ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
EDITAL Nº 001 / 2018 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE BARRA DE 
SANTANA/PB 

PROCESSO SIMPLIFICADO DE MONITORES PARA 
ATUAREM NO PROGRAMADE SELEÇÃO PARA MEDIADOR 

DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO. 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Barra de 
Santana, torna público o edital para a seleção e constituição do 
banco de Assistentes de Alfabetização voluntários para o 
Programa Mais Alfabetização, instituído pela Portaria nº 142, de 
22 de fevereiro de 2018. 
 
1. DO PROGRAMA 
1.1. Programa Mais Alfabetização tem o objetivo de fortalecer e 
apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização,  
 

 
para fins de leitura, escrita e matemática, dos estudantes nos 1º 
e 2º ano. 
 
2. DA SELEÇÃO 
2.1. A seleção destina-se ao preenchimento de 08 (oito) vagas 
para Assistentes de Alfabetização voluntários do Programa 
Mais Alfabetização no âmbito do Município de Barra de 
Santana - PB, a serem distribuídas nas escolas públicas 
urbanas e do campo. 
2.2. Serão considerados os Seguintes Critérios para a Seleção 
de Assistentes de Alfabetização voluntários: 
• Ser brasileiro; 
• Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição; 
• Ter, no mínimo, formação de nível médio completo; 
• Possuir curso e/ou habilidade na atividade de apoio à 
docência. 
2.3. O Processo Seletivo Simplificado para Assistentes de 
Alfabetização voluntários será executado pela Secretaria 
Municipal Distrital de Educação de Barra de Santana - PB com 
a participação da Comissão de Inscrição e Avaliação. 
 
3. DO PERFIL 
3.1. Poderão participar do processo seletivo candidatos com o 
seguinte 
PERFIL: 
 Professores alfabetizadores das redes com disponibilidade 
de carga horária; 
 Professores das redes com disponibilidade de carga horária 
 Estudantes de graduação preferencialmente em pedagogia 
ou licenciatura; 
 Profissionais com curso de magistério em nível médio; 
 Estudantes de cursos técnicos dos institutos federais e/ou 
das universidades públicas e/ou particulares; 
 Pessoas com conhecimento comprovado na área de apoio à 
docência, preferencialmente em alfabetização. 
 
4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE 
ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA. 
4.1. O assistente de alfabetização, apoiará o professor 
alfabetizador para as Unidades Escolares vulneráveis 
considerando os critérios estabelecidos nesta Portaria. 
4.2 O assistente de alfabetização poderá atuar em dois tipos de 
Unidades Escolares, vulneráveis (período de 10h) ou não 
vulneraríeis (período de 5 horas) 
4.3 Os atendimentos de cada assistente a escolas vulneráveis 
e não vulneráveis, em qualquer combinação, não podem – 
somados – ultrapassar 40 horas semanais. 
4.4 Considera-se o apoio dos assistentes de alfabetização ao 
professor alfabetizador como de natureza voluntária nos termos 
da Lei Federal nº 9.608/1998 – Lei do Voluntariado. Considera-
se serviço voluntário, a atividade não remunerada, que tenha 
objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos 
ou de assistência social, inclusive mutualidade. 
4.5. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem 
obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim. 
4.6. O voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que 
comprovadamente realizar no desempenho das atividades 
voluntárias. 
4.7. São atribuições do assistente de alfabetização: 
• Participar do planejamento das atividades juntamente com a 
Coordenação do Programa na escola; 
• Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e 
especificidades do Programa; 
• Auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas 
e planejadas por ele; 
• Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive 
efetuando o controle da frequência; 
• Elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos 
e atividades realizadas mensalmente; 
• Acessar o sistema de monitoramento do Programa/CAEd 
digital, cadastrar as atividades pedagógicas desenvolvidas, 
para que o Professor ou o Coordenador da escola analisem e 
validem posteriormente; 
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• Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade 
suas obrigações junto ao Programa; 
• Realizar as formações indicadas pelo MEC. 
 
5. DAS INSCRIÇÕES: 
5.1. As inscrições serão realizadas na SEMEC nos dias 24 e 25 
de abril de 2018, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00. A 
inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação 
tácita das normas e condições estabelecidas neste Edital, em 
relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
5.2. No ato da inscrição o candidato fará a opção pelo local de 
trabalho. 
5.3. Não será cobrada taxa de inscrição. 
5.4. No ato da inscrição o candidato deverá entregar os 
seguintes documentos: 
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, com todos os 
dados solicitados, sem emendas e/ou rasuras; e 
b) Fotocópias nítidas dos seguintes documentos, com a 
apresentação dos originais para fins de conferência: 
I - Carteira de Identidade (frente e verso); 
II - CPF; 
IV - Comprovante de residência; 
V - Diploma (para candidatos graduados ou Histórico atualizado 
e comprovante de matrícula do Instituto Federal e/ou da 
Universidade, quando se tratar de estudante universitário; 
VI - Comprovante de curso e/ou de habilidade na área de apoio 
à docência, preferencialmente em alfabetização. No caso de 
conhecimentos específicos é necessário que o candidato 
apresente documentos que comprovem suas habilidades 
(declarações, releases, portfólios, matérias de jornais, e etc.) 
5.5. As informações prestadas na ficha de inscrição do 
Processo Seletivo Simplificado são de inteira responsabilidade 
do candidato, ficando a Coordenação no direito de excluí-lo, 
caso comprove inveracidades das informações. 
5.6. Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição. 
5.7. Será entregue ao candidato o comprovante de 
requerimento de inscrição do Processo Seletivo Simplificado. 
5.8. Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a 
documentação exigida. 
 
6. DA QUANTIDADE DE VAGAS 
6.1 Serão disponibilizadas 08 (oito) vagas para Assistentes de 
Alfabetização do Programa Mais Alfabetização no âmbito 
Município de Barra de Santana - PB. 
 
7. DA SELEÇÃO 
7.1. A Secretaria Municipal /Estadual / Distrital de Educação 
instituirá Comissão da Seleção Pública dos Assistentes de 
Alfabetização Voluntários do Programa Mais Alfabetização, 
através de Portaria, responsável por coordenar e executar todo 
o processo seletivo. 
7.2. A seleção se dará por três (03) etapas que será realizada 
através da análise de Currículo comprovado, prova de 
conhecimentos básicos na área de alfabetização e entrevista 
situacional ou comportamental. 
7.3 A comprovação do currículo se dará por meio da 
apresentação dos documentos estipulados acima que atestam 
a titularidade do candidato e pontuarão da seguinte forma:  
 

 Experiência a ser comprovada Pontuação 
Pedagogo e/ou Licenciado........................ 3 pontos 

 Experiência comprovada em alfabetização 
(magistério ou participação em projetos)............. 2 
pontos a cada ano 

 Magistério em outras etapas do Ensino 
Fundamental................................. 1 ponto a cada 
ano 

 Cursando pedagogia ou curso de 
licenciatura................1 ponto Pontuação máxima 10 
pontos 
 

 

 
7.4. A prova e a entrevista pontuarão no máximo 10 pontos. A 
nota final do candidato será a soma das três etapas (máximo 
de 30 pontos) 
7.5 A seleção será conduzida por uma Banca Entrevistadora 
constituída de 02 (dois) professores alfabetizadores de crianças 
do 1º ou 2º anos do Ensino Fundamental da rede de ensino 
Municipal da Unidade Escolar definida pelo candidato no ato da 
inscrição e 02 membros da Secretaria Municipal, Estadual ou 
Distrital de Educação ou da Unidade Escolar definida pelo 
candidato no ato da inscrição. 
7.6. O candidato será eliminado caso não atenda as exigências 
deste Edital. 
7.7. O resultado será organizado e publicado no site da 
Secretaria Municipal de Educação de Barra de Santana - PB, 
por ordem de classificação. 
7.8. Se ocorrer empate na nota final terá preferência, 
sucessivamente, o candidato que: 
a) Residir no bairro mais próximo da unidade escolar. 
b) Caso permaneça o empate, tenha a maior idade. 
7.9. Todos os candidatos habilitados serão considerados 
aprovados constituindo assim o banco de Assistentes de 
Alfabetização do Programa Mais Alfabetização da Secretaria 
Municipal de Educação. 
7.10. A lotação acontecerá conforme ordem de classificação e 
disponibilidade do candidato, bem como a necessidade das 
unidades escolares. 
7.11. A classificação final será divulgada em data a ser definida 
pela Comissão de Seleção. 
 
8. DA LOTAÇÃO 
8.1. A lotação obedecerá a ordem decrescente de classificação 
dos candidatos aprovados na seleção e o atendimento dos 
critérios estabelecidos no item 2.2. deste Edital. 
8.2. Será reservado o percentual de 2%(dois por cento) das 
carências surgidas aos portadores de deficiência física, ficando 
a lotação vinculada à ordem decrescente de classificação dos 
deficientes físicos e à capacidade para exercício da função. 
8.3. Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos 
constantes no item 2.2. deste Edital, assinarão o Termo de 
Compromisso para prestarão as atividades de Assistentes de 
Alfabetização, pelo prazo de 6 (seis) meses, período este que 
poderá ser alterado de acordo com normas e diretrizes (a 
serem) estabelecidas pelo FNDE/MEC. 
8.4. Em caso de desistência será convocado para lotação, o 
candidato classificado segundo a ordem decrescente de 
pontos. 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
9.1. O Assistente de Alfabetização receberá, a título de 
ressarcimento, o valor instituído pela Portaria nº 142, de 22 de 
fevereiro de 2018, para o Programa Mais Alfabetização em 
2018. 
9.2. O Assistente de Alfabetização selecionado para 
desenvolver as atividades de apoio ao professor alfabetizador, 
terá carga horária diária mínima de 60 (sessenta) minutos por 
turma. 
9.3. A quantidade de turmas de cada assistente de 
alfabetização dependerá do tipo de unidade escolar (vulnerável 
ou não vulnerável), do planejamento da escola para a atuação 
do Assistente de Alfabetização e da disponibilidade de tempo 
do assistente. 
9.4. Os candidatos selecionados deverão participar de uma 
formação inicial para desempenho de suas atribuições, em 
local e data a ser definido posteriormente, ocasião em que 
procederão à assinatura do 
Termo de Adesão e Compromisso. 
9.5 O Assistente de Alfabetização poderá ser desligado a 
qualquer tempo, no caso de: não estar correspondendo as 
finalidades e objetivos do Programa; prática de atos de 
indisciplina, maus tratos desabonadores de conduta pessoal e 
profissional. 
9.6. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela 
secretaria de educação Municipal de Barra de Santana. 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 
10. DAS PROVAS: 
10.1 As provas para todos os candidatos serão realizadas na 
sexta-feira, dia 27 de abril de 2018, tendo início às 08:00 e 
término às 11:00. (TODOS OS INSCRITOS REALIZARÃO AS 
PROVAS DE UMA SÓ VEZ) 
 

Barra de Santana – PB, 20 de abril de 2018. 

 
IONES ÉNEAS COSTA ANDRADE 
Secretária Municipal de Educação 

 
 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

  
Barra de Santana, 22 de abril de 2018. 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
A Câmara Municipal de Barra de Santana convoca toda a 
população em geral para participar da 2α Audiência Pública 
que será realizada no Plenário desta Casa Legislativa, no dia 
03 de maio do corrente ano, ás 13h., onde será discutido sobre 
o Código Tributário Municipal - CTM de Barra de Santana. 

 
Ver. Josivânio da Silva Felipe 

-Presidente- 
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Administração 2017-2020 
 

Cacilda Farias Lopes de Andrade 
PREFEITA 

 
Vital Farias de Arruda Filho 

VICE-PREFEITO 
 

Vadeilson José Bezerra Costa 
SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 


