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PORTARIA GAB/SEDUC NO012

07 de agosto de 2017

A Secretária Municipal de Educação de Paraíba do Sul, nomeada pelo Ato Administrativol 8/2017,
através do ato de delegação do Prefeito no Decreto 1.489/2017, com fundamento no Inciso II, alínea C
art.95 da Lei Orgânica.

Considerando
A adesão do município ao novo ciclo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e ao ciclo
formativo do Programa Novo Mais Educação, que reforçam e ampliam, em consonância com a meta 5 e
com a meta 7 do Plano Nacional de Educação - PNE, Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014, e com o
Decreto n° 6.094, de 24 de abril de 2007, o compromisso de alfabetizar todas as crianças até, no
máximo, os oito anos de idade, ao final do 3° ano do ensino fundamental, reduzir os índices de
alfabetização incompleta e letramento insuficiente nos demais anos do ensino fundamental, fomentar a
qualidade da aprendizagem na idade adequada e diminuir a distorção idade-ano na educação básica.
Resolve:
Nomear uma comissão organizadora e avaliadora do processo de seleção pública para
Fonnadores Locais em confomriidade com as

Portarias

826/2017/MEC e 851/2017/MEC, composta

pelos membros abaixo, para sob a presidência do primeiro, acompanhar as ações de organização,
controle e avaliação dos candidatos inscritos, inclusive julgando recursos.
Alessandra Govêa sátiro
Alliana de Pádua Daud
Ana Ferreira Rodrigues
Cristyani Mendes de Souza
Maria Adelaide Capella de Carvalho
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