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ESTADO DA PARAÍBA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  

 EDITAL Nº. 001/2022  

  

PRÊMIO ARTESÃOS DA EDUCAÇÃO 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER, por intermédio do Secretário Antonio Paulo da Silva, 

estabelece normas relativas à realização de Processo Seletivo, visando selecionar boas práticas do cotidiano 

curricular desenvolvidas nas Escolas Públicas do Sistema Municipal de Ensino de Alagoa Nova-PB, no intuito de 

laurear professores em pleno exercício, direção de unidade escolar e profissionais de assessoramento pedagógico 

com o Prêmio Artesãos da Educação, nos termos da Lei Municipal nº 581/2022, de 01 de dezembro de 2022, 

mediante os critérios e condições estabelecidas neste Edital.  

  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
  

1.1 O Prêmio Artesãos da Educação é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova-PB, por intermédio 

da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, que consiste no fomento, seleção, valorização e 

premiação das práticas pedagógicas exitosas, resultantes de ações integradas e executadas por professores em 

pleno exercício no desempenho de atividades educativas na Educação Básica, incluídas, as de direção de 

unidade escolar e as de assessoramento pedagógico, que estejam tendo sucesso no enfrentamento dos desafios 

no processo de ensino e aprendizagem.  

  

1.2 O Prêmio Artesãos da Educação estará aberto, exclusivamente, a profissionais citados no item anterior em 

efetivo exercício de suas funções, com carga horária registrada e comprovada por frequência funcional mensal, 

que estejam lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer no ano letivo de 2022.  

  

1.3 O Prêmio Artesãos da Educação estabelecerá, como critérios para seleção, a apresentação de 2 (dois) 

instrumentos que deverão fazer referência a boas práticas para os Profissionais do Magistério frente aos 

desafios do processo de ensino e aprendizagem e que possibilitem o sucesso escolar dos estudantes, a saber:  

- Relatório de Atividade Profissional;  

- Documentos comprobatórios de bom êxito no trabalho profissional.  

  

DOS OBJETIVO  
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2.1 Valorizar os Profissionais do Magistério do Sistema Municipal de Ensino de Alagoa Nova – PB, que se 

destaquem pela competência nas diversas áreas de atuação e por práticas exitosas que promovam o 

melhoramento da aprendizagem dos estudantes.   

  

2.2 Reconhecer e dar visibilidade ao esforço empreendido pelos Profissionais do Magistério que direta ou 

indiretamente estejam envolvidos no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, buscando, assim, 

uma melhor construção do conhecimento. 

  

  

DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO  
  

3.1 Todos os Profissionais do Magistério em efetivo exercício de suas funções, com carga horária registrada e 

comprovada por frequência funcional mensal, não cedidos ou permutados que estejam lotados na Secretaria 

Municipal de Educação, Esporte e Lazer, no ano letivo 2022, estão aptos a se inscreverem e concorrerem ao 

Prémio Artesãos da Educação, desde que preencham os requisitos presentes neste Edital, em especial, no que 

diz respeito ao envio do Relatório de Atividade Profissional, desenvolvido no ano de 2022 e documentos 

comprobatórios,   conforme especificados no item 4 deste Edital.  

  

3.2 A inscrição para o Prêmio Artesãos da Educação ocorrerá no período de 02 de dezembro de 2022 ao do dia 

11 de dezembro de 2022 de maneira eletrônica, por meio deste formulário, 

https://forms.gle/PFEZTG1fGkU2Q3KB8. A inscrição só será realizada mediante preenchimento dos dados, com 

o envio  do Relatório de Atividade Profissional e documentos comprobatórios em formato PDF (em documento 

ÚNICO), em consonância com os requisitos estabelecidos no item 4 deste Edital. Este procedimento é condição 

indispensável para a homologação da inscrição do Profissional do Magistério no Prêmio Artesãos da Educação.  

  

3.3  O resultado final será divulgado no dia  15 de dezembro de 2022  e as interposições de recursos ocorrerão 

no dia 16 de dezembro de 2022, exclusivamente por preenchimento deste formulário: 

https://forms.gle/4WJB5xg2uoVkzcfU7 .  

  

3.4 O Resultado Final após interposição de recursos será divulgado no dia 19 de dezembro de 2022 no Jornal 

Oficial.   

  

3.5 Os Profissionais do Magistério só concorrerão com uma matrícula, e o prêmio não incidirá sobre o valor de 

quem, porventura, tenha carga horária suplementar.  

https://forms.gle/PFEZTG1fGkU2Q3KB8
https://forms.gle/PFEZTG1fGkU2Q3KB8
https://forms.gle/4WJB5xg2uoVkzcfU7
https://forms.gle/4WJB5xg2uoVkzcfU7
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DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
  

4.1 O Relatório de Atividade Profissional, elaborado para o ano de 2022, bem como os documentos 

comprobatórios deverão ser apresentados pelos Profissionais do Magistério, em período estabelecido no 

cronograma deste Edital (Quadro 2), para serem analisados pela comissão avaliadora (Quadro 3), cabendo a 

esta atribuir para cada critério de seleção, pontuações que variam entre o mínimo de 0 (zero) e máximo 

especificado em cada critério (Quadro 1).  

  

4.2 O Relatório de Atividade Profissional deverá ter narrativa referente ao mínimo de 01 (um) bimestre letivo 

de 2022 e será elaborado a partir de um ou mais processos desenvolvidos pelo Profissional do Magistério, 

fazendo interlocução com eixos temáticos e ou temas bimestrais. Os relatórios poderão seguir uma ou mais 

sugestões temáticas: práticas pedagógicas exitosas, promoção do protagonismo juvenil, sustentabilidade, 

inclusão digital, inclusão da pessoa com deficiência, atividades artísticas, esportivas, culturais, relações de 

gênero, étnicas, entre outras.  

  

4.3 O Relatório de Atividade Profissional inscrito no Prêmio Artesãos da Educação deverá ter como objetivo 

principal a correção do déficit de aprendizagem (utilizando o Continuum Curricular), trabalhando com enfoque 

nas habilidades da Base Nacional Comum Curricular e/ou na Proposta Curricular do Estado da Paraíba.  

  

4.4 O Relatório de Atividade Profissional inscrito no Prêmio Artesãos da Educação é critério classificatório 

deste processo seletivo e garantirá pontuação que varia entre o mínimo de 0 (zero) e máximo de 5 (cinco) 

pontos, se observado atendimento às especificidades previstas nos itens 4.2, 4.3, 4.5 e 4.6 deste edital, e 

eliminatório se não apresentado.  

  

4.5 O Relatório de Atividade Profissional desenvolvido pelo Profissional do Magistério inscrito no Prêmio 

Artesãos da Educação deve conter dados fotográficos e a critério do profissional poderá conter gráficos/tabelas 

e ainda outros documentos que evidenciem o alcance dos objetivos propostos pelo processo, previstos nos itens 

4.2 e 4.3 deste edital.  

  

4.6 O Relatório de Atividade Profissional inscrito no Prêmio Artesãos da Educação deverá ser digitado em 

papel A4; margem superior e esquerda 3,0; margem inferior e direita 2,0; fonte Times New Roman ou Arial, 

tamanho 12; espaçamento 1,5; observando as normas da ABNT/6023 de 11 de abril de 2011 e limite de páginas 

de cada item, devendo seguir a estrutura de modelo disponibilizado.   
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4.7 Os documentos comprobatórios apresentados pelo Profissional do Magistério inscrito no Prêmio Artesãos 

da Educação garantirão pontuação que varia entre o mínimo de 0 (zero) e máximo especificado em cada critério 

e juntos podem somar até 5 (cinco) pontos (Quadro 1).  

  

4.8 Ao final do processo seletivo, Relatório de Atividade Profissional e documentos comprobatórios, 

desenvolvidos no ano de 2022, apresentados à comissão avaliadora, poderão totalizar pontuação máxima igual 

a 10 (dez) (Quadro 1).  

  

4.9 Serão selecionados os Profissionais do Magistério que apresentem Relatório de Atividade Profissional e 

documentos comprobatórios, atendendo aos critérios estabelecidos no item 4 deste Edital e que atingirem 

pontuação mínima igual a 7,0 (sete) no (Quadro 1).  

  

QUADRO 1 – Pontuação dos Critérios de  

Avaliação  

  

Critério  
Relatório de Atividade Profissional (Critério 

Classificatório e Eliminatório)  

Pontuação  

01  

Relatório de Atividade Profissional desenvolvido 

pelo Profissional do Magistério para o ano de 

2022, duração de 01 (um) bimestre, conforme 

estabelecem os itens 4.2 (0,0 a 1,5); 4.3 (0,0 a 1,5), 

4.5 (0,0 a 1,0) e 4.6 (0,0 a 1,0) deste edital. Mínimo 

de 04 (quatro) e máximo de 6 (seis) páginas.  

  

  

  

5,0  

Critério  
Documentos Comprobatórios   

(Critério Classificatório e Eliminatório)  
Pontuação  

02  

Comprovante de participação do Profissional de 

Educação em cursos de Formação Continuada 

(certificados/declaração) ofertados por meio do 

municipio de Alagoa Nova, Estado e/ou 

Instituições de Ensino Superior, no período de 

2020 a 2022, sendo considerados os certificados 

com o mínimo de 04 horas (0,2 pontos por curso).  

0,0 a 1,0  



JORNAL OFICIAL DO 

MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA – PB 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA – PARAÍBA                                 PODER EXECUTIVO                                           EDIÇÃO EXTRA Nº 69– ANO 2022 

 

                            Lei Municipal, nº 331, de 04/11/1969                                                - Atos do poder executivo -                               Alagoa Nova/PB, 02/12/2022 

    
 

5 
 

03  

Declaração emitida e atestada pelo Gestor Escolar 

para Professores e pelo Secretário Municipal de 

Educação para os demais profissionais para 

inexistência de faltas funcionais não justificadas 

no ano de 2022.  

1,5*  

04  

Declaração emitida e atestada pelo setor 

responsável pelo SABER (diário escolar online) 

que o professor está com todos os registros, notas 

e planos de ensino em dia, até dia 30 de 

novembro de 2022, (com prazo para atualização 

dos dados até dia 09 de dezembro de 2022). E 

para os demais profissionais, declaração emitida 

pela Coordenação Pedagógica Geral de que os 

mesmos estão atuantes e assíduos em suas 

atividades profissionais.   

1,5  

05  

Declaração emitida e atestada pela Coordenação 

Pedagógica Responsável sobre a inexistência de 

faltas departamentais para os professores e 

gestores no ano de 2022. Para os coordenadores, 

declaração da Coordenação Pedagógica Geral que 

ateste a presença em visitas às escolas em 2022.  

1,0*  

Pontuação Final  

Relatório de Atividade Profissional + Documentos Comprobatórios  

0,0 a 10,0  

  

* O Profissional do Magistério que obtiver mais de 03(três) faltas não justificadas, sejam elas escolares e 

departamentais não fará jus a pontuação descrita para os itens 03 e 05 do Quadro 1.   

Quadro 2 - Cronograma.  

  

Atividades    Datas  

 Período de Inscrição   
De 02 de dezembro de 2022 ao do dia 11 de 

dezembro de 2022.  

Resultado Final   15 de dezembro de 2022.  
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Recurso ao Resultado Final   16 de dezembro de 2022.  

Resultado Final   19 de dezembro de 2022.  

   

Comissão de Avaliação   
  

5.1  – A avaliação das boas práticas  concorrentes ao Prêmio Artesãos da Educação  será feita por Comissão 

Avaliadora constituída pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer exclusivamente para essa 

finalidade.  

5.2  - A Comissão é composta por especialistas em Educação que não concorrerão ao Prêmio Artesãos da 

Educação.  

5.3 - A decisão da Comissão Avaliadora é soberana, após a publicação do Resultado Final em, não cabendo recurso 

adicional, sendo facultado interpor recurso apenas contra o primeiro resultado divulgado em Jornal Oficial.  

5.4 - Dúvidas ou casos omissos serão deliberados pela Comissão Avaliadora.   

Quadro 3 - Comissão de avaliação.   

  

Membro   Função   

Antônio Paulo da Silva  Presidente  

Jadson Pereira Vieira   Membro  

Daniele Ramos Silva  Membro  

Idaiana Menezes Costa de Oliveira   Membro   

Jéssica Gadelha de Farias  Membro  

  

DA PREMIAÇÃO  
  

6.1 O Prêmio Artesãos da Educação contemplará, dentro dos limites orçamentários, todos os Profissionais do 

Magistério (conforme descritos neste edital) e lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, 
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selecionados neste Processo Seletivo, com o valor correspondente a uma remuneração mensal a qual recebe, 

descontado dobras e gratificações, com exceção dos profissionais citados nos itens 6.2 e 6.3.  

  

6.2 Não serão contemplados com o Prêmio Artesãos da Educação os Profissionais do Magistério que tenham 

sido aposentados durante o ano letivo em curso.  

  

6.3 O Prêmio Artesãos da Educação será concedido apenas ao profissional autor do processo, identificado por 

meio de sua MATRÍCULA e CPF (efetivos), RG e CPF (contratados) no formulário de inscrição, não sendo possível 

realizar partilha ou transferência da premiação para terceiros.  

  

6.4 A participação e premiação dos Profissionais do Magistério no processo seletivo do Prêmio Artesãos da 

Educação corresponderão à aceitação das disposições do presente Edital, e, inclusive, da autorização para uso 

de imagem e publicação dos documentos comprobatórios em quaisquer mídias, por parte da Secretaria 

Municipal de Educação, Esporte e Lazer.  

  

Alagoa Nova-PB, 02 de dezembro de 2022.  

  

  

____________________________________________                               

Prof. Antonio Paulo da Silva   

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer  
 


