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Seleção interna: Coordenadores/as Alfaletra  

A equipe do Appia – Um Olhar para a Infância em articulação com o Centro e Aperfeiçoamento dos Profissionais da 

Educação (Cape) convidam professores(as) e/ou coordenadores(as) pedagógicos(as) que atuam na Educação 

Infantil (Emeis, Emefs e instituições parceiras de Educação Infantil) ou no ciclo de alfabetização do Ensino 

Fundamental, professores(as) das equipes das Diretorias Regionais e da Secretaria Municipal de Educação,  que 

tenham experiência (teórica e prática) de letramento e alfabetização para participarem do processo que visa 

selecionar coordenadores/as Alfatera que atuarão nas ações formativas para a docência em letramento e 

alfabetização, no âmbito do Projeto estratégico InterAção.

Atribuições:

- participar dos encontros de formação, planejamento e avaliação das ações coordenadas pelo Ceale;

mediar os grupos colaborativos para implementação das ações nas escolas/instituições parceiras de Educação 

Infantil;

- socializar os materiais produzidos para a formação;

- participar dos seminários síncronos e das conferências;

- articular questões práticas e teóricas que surgirem nos grupos e nas escolas/instituições parceiras de Educação 

Infantil;

- elaborar registros para o relatório das ações do projeto.

Critérios para participar da seleção:

- ser formado(a) em Pedagogia ou ter licenciatura plena;                                                                                     

- ter experiência de, no mínimo, 5 (cinco) anos na docência da Educação Infantil e/ou dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e/ou coordenação pedagógica; 

- estar em exercício da função docente e/ou na coordenação pedagógica na rede própria ou rede parceira, na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental e/ou atuar em funções pedagógicas relacionadas 

diretamente à alfabetização e ao letramento nas equipes das Diretorias Regionais e da Secretaria Municipal de 

Educação;   

- ter disponibilidade para estudar e dedicar-se às atividades propostas às sextas-feiras, nos dois turnos.
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Processo seletivo

O processo seletivo será organizado em duas etapas:

1ª etapa - Preenchimento de formulário e escrita de carta de intenção (na carta devem constar nome completo, 

cargo e CPF do candidato), no máximo duas laudas, respondendo às seguintes questões: por que você quer ser 

coordenador/a Alfaletra e em que você acredita poder contribuir? 

- Período de inscrição/preenchimento formulário: 15/04/2021 a 20/04/2021.

Link do formulário para participar do processo de seleção para coordenador(a) Alfaletra:
https://forms.gle/5E1zr6R4phUVRABU8 

- Período de análise das inscrições - 22/04/2021 e 23/04/2021.

2ª etapa - Entrevista de candidatos selecionados na 1º etapa e comprovação da experiência profissional e 

acadêmica.

 Período para entrevistas - 23/04/2021 a 27/04/2021.

 Divulgação dos resultados da seleção - 28/04/2021.

https://forms.gle/5E1zr6R4phUVRABU8

