SECRETARIA MUNICIPAL DE PARAMOTI
PROCESSO SELETIVO PARA BANCO DE RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO 2017
NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Secretária Municipal de Educação do Município de Paramoti, vem a público emitir nota de esclarecimento
sobre o processo seletivo para composição de um BANCO DE RECURSOS HUMANOS para o Programa Novo
Mais Educação 2017.
Banco de Recursos Humanos;
1- Devido a não entrada de recursos financeiros no Município para que o programa de fato seja
desenvolvido, ainda no ano de 2017.
2- Por orientação do MEC, foi realizado o processo seletivo e o registro de classificados para composição
das vagas por escola e modalidade de acordo com a opção de cada candidato. Caso os registros sejam
aceitos pelo sistema - PDDE Interativo e os recursos financeiros liberados, iniciaremos o programa no
município, ainda em 2017.
Observação dos Princípios da Administração Pública ;
1- Legalidade/Moralidade – Princípio observado, se não fosse teríamos realizado apenas indicação de
pessoas como em outros municípios. Pelo contrário, foi aberto processo seletivo através de Edital,
conforme o solicitado pelo Ministério da Educação em relação aos Projetos e Programas Federais.
2- Publicidade – Edital publicado em Diário Oficial e no site da Prefeitura Municipal de Paramoti. Edital,
este que necessitaria ser lido com atenção pelos candidatos para não haver questionamentos
posteriores.
3- Impessoalidade – Observação dos critérios mencionados no Edital: Local de opção de escolha do
candidato, bem como, a atividade a ser desenvolvida no Programa, observância do nível de
escolaridade, cursos e entrevista (observando a disponibilidade mencionada pelos candidatos e aptidão
para o desenvolvimento da função escolhida – mediador(a) ou facilitador(a).
4- Eficiência – Os prazos estipulados pelo Edital foram devidamente cumpridos, de forma imparcial,
neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade. No
resultado divulgado, consta apenas a classificação por escola, dos 05 (cinco) primeiros candidatos
classificados para as modalidades (02 mediadores: língua portuguesa e matemática e 03 facilitadores:
para atender as atividades optativas selecionadas por cada instituição no ato de adesão ao Programa
Novo Mais Educação, ocorrido em outubro de 2016. Ficando, na Secretaria de Educação, a avaliação de
todos os candidatos que participaram da seleção.

Os candidatos que se sentiram prejudicados no processo seletivo, devem dirigir-se a Secretaria de
Educação do município de Paramoti, para maiores esclarecimentos, junto à comissão da seleção. Estamos a
inteira disposição para sanar as eventuais dúvidas referente à classificação e verificação da avaliação:
(formação, cursos e entrevista).
Vale ressaltar, que a leitura atenta de um edital é imprescindível a qualquer candidato à seleção pública,
seja qual for.
A Secretaria de Educação, assim como as demais instituições municipais é um espaço público que é
frequentado por qualquer cidadão. Recebemos diariamente nas dependências da Secretaria de Educação:
políticos, pais e mães de alunos, alunos, professores, núcleos gestores, visitantes e comunidade em geral,
independente das ações que estejam ocorrendo.
Lauriza Maria Alves Santos
Secretaria de Educação

