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ffiüB-
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PROCESSO SELETIVO SI PLIFICAOO OE MEOIADORES E FACILTTADORES OA
APRENDIZAGE PARA ÁTUAREU No Hovo MAI§ EDUcAçÃo

o sÉcREr^ruo nuÍfrcrpAl DA EDUCAçÃO, no uso de §ua§ atÍibulpô8 rêgâis quô lhê sáo
confaÍidás pcle Rssduçh eD/FNDE nô i7, do 22 d€ dêzembrú ac 20t7, toma puHÉo o àit.l tarã;sslrçáô e coÍlsttuiçáo do bsrlco dê medhdorB e íacllltadoÍ€n dâ aprcrútarigon voluntami p"-
o Noyo Mais Éducaçào, imtituido pêlâ poÍtáÍia Normâtiva lfiteÍminisicíial n" í7, & 210" alrí oe
2007' regado pdo D,êcrEto no 7.083, de 27 d€ jeÍêiro de 2oío ê a poÍtEria no í.í{4 dê .to dê outubro
dc 20íô paÍa 6 sar€Çáo de eÊüJdaÍ$es dê graduáçáo e cuÍroi técnicos doÊ insrit{tos ísdemia ê dag
univêBidâd6g priblkus ay'ou paÍlicuÍare-e, er'ou grãduados e p€seoes com conheciíy)ênlo compíovádo,
nas áÍeas de eli\rilâdes do PÍograína.

t. DO PROGRÂMÂ

1.1. O Novo Mâis Educação têm poÍ finâlidade côntribuiÍ para a methoria dâ aprsndizagem
por mdo da emplieçáo do tompo de peíÍnanência dô cÍianga§, adolescentes a jovens
matriculãdos em escola Fibliêa, mediente orertâ dê educâgão Msica sffi tempo iriiegral,
ampÍiando â jomâda êscdâr parâ 07 (sete) horâs diárias, conÍormê dis@ o aít .td do
Decreio no. 7.083/20í 0 e â PoÍtaria n" 1. 144 de 1 0 dê outubro de 201 6.
1 .2. São obj6t vos do Prcgrama Mâis Educação, eÍi. 30 do rêfoíido DecÍeto:

r' formular política nacional de educação básica em lempo inlegral:r' pÍomoveÍ diálogo entrê os contêúdos escôlares e os sãb€res locais;/ favorecar a convivência entrê proisssores, alunos ê suâs comunidade§;r' dissêminar as 6xpêriências das escolas que dêsênvotvem atividâdês do êducâçáo
intêgrâl;/ conyêrgir políüces ê programas dê saúdÉ, cultura, espoÍt€, direitos humanos,
educação ambi€fltel, divulgaÉo científicâ, entêntâmênlo dâ víotância contra criançâg
e dolês€ntes, integÍâçâo entrê êscola ê comunídado, para o dêsênvolviÍn€nto do
prc{êto pôlítico/p6dsgógico de êducaçào integrÊl.

2, DA SELEçÂO

2.1. A se@o destina-s€ ao preenchimenlo de 06 (aeia| vagas paÍa monitorês no âmbilo do
Município de Duas Eltrrdaa - Paraíbe, a serem distÍibuídâs nas escolas uóanas.
2.2. SêÉo considêrados os sêguintês critÉrios para a seleção de medladoro3 e
facllltadorec da aprendi,'gêm:
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