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PORTARTÁ. N" 1O4I2OI9

A Secretária de Educação e Inovação de Goiana, Estado de Pernambuco no uso de suas

competências legais e regimentais, conferidas pela [-ei Orgânica Municipal e

CONSIDERANDO que o Governo Estadual de Pernarnbuco, através da Secretaria
Estadual de Educação e Esportes, lançou o Programa Criança Alfabetizada;

CONSIDERANDO que o "PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA" é uma
iniciativa do Govemo do Estado de Pernambuco, em parceria com as redes municipais de
educação, que tem o objetivo de garantir a alfabetização de todos os estudantes da rede
pública até 07 (sete) anos de idade;

CONSIDERANDO que o programa envolve formação para estudantes, professores
e coordenadores, distribuição de material didático complementar, premiações e aumento na
destinação de recursos para todos os municípios pernambucanos;

CONSIDERANDO que o programa estabelece como finalidade primordial o apoio
técnico, financeiro e pedagógico aos municípios, visando ampliar as oportunidades de
desenvolvimento da aprendizagem das crianças na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental i (Anos Iniciais), especificamente 1o e 2o anos do EF, proporcionando a
melhoria da qualidade da aprendizagem, garantindo a equidade no ensino*aprendizagem
dos estudantes da rede pública de educação, por meio de um conjunto de ações definidas e
or gatizadas pelo Pro grama;

CONSIDERANDO o Termo de Adesão ao Prcgrama Alfabetizada celebrado entre
o Município de Goiana e a Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco,
datado em26 de junho de 2019;

CONSIDERANDO que a Lei Estadual que regula o Programa Criança
Alfabetizada foi sancionada em 15 de julho de 2A19;

CONSIDERANDO a excepcionalidade dos serviços a serem prestados à população
municipal;

RESOLVE:

Art. 1" - Instituir a Comissão de Seleção que coordenará e orgatizxá o Processo
Seletivo de forma geral, composta pelos seguintes servidores:



NOME MATRICULA CPF
Jaqueline Maria Romão de Araúio 2951-l 612.237.514-49
José Vieira da Silva 2e26 165.670.564-87
Aneelina Bandeira de Souza t762 763.071.074-72

Art.2" - Instituir a Subcomissão de Seleção que realizará as atividades de análise
documental, entrevistas, julgamentos e recursos, composta pelos seguintes servidores:

Art.3o - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

Registre-se.

Publique-se.

Goiana, 29 dejulho de2019.

NOME MATRICULA CPF
Ana Lúcia Morais Pessoa Correia ss26-l 867.637.s04-63
Rosineide Galdino da Silva 793 819.473.804-00
Manoel Marcílio Barbosa Nascimento 5387 024.968.2V4-58


