
RETIFICAÇÃO Nº 01 - EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO Nº 03/2017
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
 FORMADORES LOCAIS - EDIÇÃO/2017
Tendo em vista a ampliação do prazo para o cadastramento dos participantes
no PNAIC 2017, na plataforma SIMEC, anunciado pelo Ministério da Educação (MEC) na
última sexta-feira (25 de agosto de 2017), seguem as seguintes alterações no EDITAL Nº
03/2017:
Art. 1º
Onde se lê “22/08/2017 a 31/08/2017”, leia se “22/08/2017 a 04/09/2017”.
Art. 3º
Parágrafo Terceiro
Onde se lê “proceder o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos
Coordenadores

Pedagógicos

junto

aos

professores

regentes:

da

Educação

Infantil/pré-escola, dos professores regentes do ciclo de alfabetização e dos mediadores e
articuladores do Programa Novo Mais Educação nos municípios ou polos de formação e
das atividades realizadas em serviço, a fim de colaborar com a busca de soluções para os
desafios enfrentados”, leia se “ O Formador Local é o responsável por proceder o
acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos coordenadores pedagógicos,
professores regentes da Educação Infantil/pré-escola, dos professores regentes do ciclo de
alfabetização e dos mediadores e articuladores do Programa Novo Mais Educação nos
municípios ou polos de formação e das atividades realizadas em serviço, a fim de colaborar
com a busca de soluções para os desafios enfrentados”.
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Art. 5º
Parágrafo Segundo
Onde se lê “A atuação do Formador Local ocorrerá frente aos Coordenadores Pedagógicos,
os quais estarão organizados em dois grupos, sendo um destinado à Educação Infantil e o
outro ao Ciclo de Alfabetização” leia se “A atuação do Formador Local ocorrerá frente aos
coordenadores pedagógicos, professores e articuladores da escola, os quais estarão
organizados em três grupos, sendo um da Educação Infantil, um do Ciclo de Alfabetização
e, um do Programa Novo Mais Educação. ”
Art. 13º
Onde se lê “O resultado será divulgado no dia 04 de setembro de 2017, pelo Comitê Gestor
Estadual, nos sites da Seduce e da Undime Goiás”, leia se “ O resultado será divulgado no
dia 11 de setembro de 2017, pelo Comitê Gestor Estadual, nos sites da Seduce e da Undime
Goiás e afixado na sede da Secretaria Municipal de Educação de seu município.
Goiânia, 30 de agosto de 2017.

Márcia Rocha de Souza Antunes
Coordenadora Estadual
Edvânia Braz Teixeira Rodrigues
Coordenadora Undime Goiás
Ana Paula Gomes Vieira Silva
Coordenadora de Gestão
Maria da Luz Santos Ramos
Coordenadora de Formação
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