
 

 

 
 

PROJETO ALFABETIZAÇÃO CIDADÃ - PAC 
PROCESSO SELETIVO PARA ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS 

EDITAL 85/2020 

1. PREÂMBULO 

A Pró-Reitoria Acadêmica torna público que estão abertas as inscrições para o processo 
seletivo para alfabetizadores voluntários do Projeto de Extensão “Alfabetização Cidadã”, 
da Universidade Católica de Brasília - Distrito Federal. 
 

2. OBJETIVOS 

São objetivos do projeto de extensão “Alfabetização Cidadã” da Universidade Católica de 
Brasília - Distrito Federal:  
 
2.1. Promover a alfabetização de jovens e adultos; 
2.2. Instrumentalizar o alfabetizador voluntário para a prática de alfabetização de 

adultos; 
2.3. Assegurar o exercício da cidadania e a inserção do participante na educação formal. 

 

3. REQUISITOS 

3.1. Os candidatos deverão ter nacionalidade brasileira; 
3.2. Possuir aptidão física e mental; 
3.3. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
3.4. Possuir curso de formação mínima de nível médio, magistério e/ou 

preferencialmente nível superior (concluído ou em curso). 
 

4. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO ALFABETIZADOR VOLUNTÁRIO 

São atribuições do Alfabetizador Voluntário: 
4.1. Captar pelo menos 20 alunos (por turma) até o dia 1º de março de 2020; 
4.2. Providenciar um local adequado (sala com cadeiras, carteiras e quadro) para realizar 

os três encontros de aulas semanais (podem ser utilizados centros de convivência, 
escolas públicas, salões de igrejas ou qualquer outro espaço seguro que não seja 
residencial); 

4.3. Ter disponibilidade para atuar como voluntário em 15 horas semanais, distribuídas 
da seguinte maneira: 

4.3.1. 9 horas como alfabetizador voluntário nas turmas (as aulas devem acontecer 3 
vezes na semana, com 3 horas de duração cada encontro); 



4.3.2. 6 horas semanais são destinadas para a formação continuada do alfabetizador 
voluntário; 

4.4. Participar da capacitação inicial e da formação continuada semanal, imprescindíveis 
para a permanência do alfabetizador no Projeto Alfabetização Cidadã; 

4.5. Informar e acompanhar a situação acadêmica dos alfabetizandos das turmas tais 
como: cadastramento, possíveis desistências, cancelamentos e quaisquer outras 
informações relacionadas aos matriculados; 

4.6. Atuar junto aos alfabetizandos com ética e de forma idônea; 
4.7. Informar à Coordenação do Projeto imediatamente, caso ocorra mudança de local 

e/ou horário de funcionamento de cada turma. 
 

5. DAS INSCRIÇÕES  

5.1. Preencher o formulário do processo seletivo por meio do link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0WnvDcUOjIkLOc_tNYGbsrGVUmyv
STzlwAZGU50JTSaD7cg/viewform no período de 19 de dezembro de 2019 até 03 de 
fevereiro de 2020; 

5.2. Explicitar ao preencher o formulário eletrônico, as atividades sociais e comunitárias 
que desenvolve ou já desenvolveu; 

5.3. Nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2020, os candidatos, selecionados na primeira 
etapa e convocados por e-mail, realizarão uma avaliação escrita. Nessa mesma 
ocasião, os candidatos devem apresentar uma carta de referência que ateste os 
trabalhos e o seu engajamento social/comunitário; 

5.4. Nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2020, será realizada a segunda etapa do processo 
seletivo. Os candidatos, convocados por e-mail, deverão impreterivelmente 
participar da formação continuada; 

5.5.  A terceira e última etapa será constituída de uma entrevista presencial agendada 
via telefone. 
 

6. PAGAMENTO DAS BOLSAS 

É de responsabilidade dos parceiros vinculados ao Projeto Alfabetização Cidadã, realizar o 
depósito da bolsa do alfabetizador voluntário. O crédito terá a importância de R$ 400,00 
(quatrocentos reais) mensais, no período de 9 meses no ano de 2020.  

 

7. DESLIGAMENTO DE ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS  

Serão desligados aqueles que não participarem assiduamente da Formação Continuada, 
prestarem informações inverídicas, assim como não exercer as atribuições e 
responsabilidades designadas ao alfabetizador voluntário neste edital. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0WnvDcUOjIkLOc_tNYGbsrGVUmyvSTzlwAZGU50JTSaD7cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0WnvDcUOjIkLOc_tNYGbsrGVUmyvSTzlwAZGU50JTSaD7cg/viewform


Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. 

 

 

 

Prof. Dr. Daniel Rey de Carvalho 
Pró-Reitor Acadêmico 

 

 

 

Profa. Dra. Anelise Pereira Sihler 
Diretora da Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação 

Universidade Católica de Brasília 
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