
 
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA – PARÁ, POR MEIO DA DIVISÃO DAS 

SALAS DE LEITURA PARA O PRÊMIO ANUAL DE INCENTIVO À LEITURA 

NAS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.  

 

A Secretaria Municipal de Educação de Altamira situada na rua Sete de 

Setembro, s/n, bairro Esplanada do Xingu, cidade de Altamira, estado do Pará, 

CEP 68371-250, aqui denominada SEMED, estabelece e divulga as normas para 

o edital de chamamento público para o Prêmio Anual de Incentivo à Leitura, 

respeitando os princípios da transparência, isonomia, legalidade, moralidade, 

impessoalidade, publicidade e eficiência, com a finalidade de incentivar a leitura 

e literatura em geral no ambiente escolar. 

 

O presente edital tem fundamento no Decreto nº 7559, de 01 de setembro de 

2011, que dispõe sobre o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL); Lei nº 13 

696, de 12 de julho de 2018, que institui a Política Nacional de Leitura e Escrita. 

1. DO OBJETO: 

 

1.1 O presente chamamento tem por objeto a premiação de alunos destaque nos 

projetos de leitura desenvolvidos nas escolas da Rede Municipal de Ensino, 

visando ao incentivo e à disseminação da leitura, elegendo o livro literário 

como elemento de interdisciplinaridade, de forma a atender as orientações 

da BNCC e matrizes de competências e habilidades; 

 

1.2 Os alunos destaque, uma vez observados os termos deste edital, receberão 

certificação e premiação considerando a classificação em 1º, 2º e 3º lugares. 

 

2. DAS DEFINIÇÕES: 

Entende-se por Sala de Leitura: 

2.1 Espaço pedagógico necessário ao desenvolvimento do processo educativo, 

que tem entre seus objetivos os de disponibilizar e democratizar a 

informação e o conhecimento nos mais diversos suportes; promover as 

habilidades; constituir-se como espaço de recursos educativos e apresentar-

se como espaço de estudo, encontro e lazer. 

 

3.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Poderão participar deste chamamento as escolas da Rede Municipal de 

Ensino, que possuam Sala de Leitura, desde que cumpram os seguintes 

requisitos: 



 
 

 

a) Que estejam em pleno funcionamento de suas atividades (remotas ou 

presenciais); 

b) Que desenvolvam projeto de incentivo à leitura ligado ao Projeto Político 

Pedagógico da unidade de ensino ou polo (zona rural); 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1 As inscrições serão gratuitas e deverão ser efetivadas exclusivamente pela 

internet, por meio do preenchimento e envio dos formulários e documentos 

exigidos (fotos) ao seguinte e-mail institucional do chamamento: 

divisao.saladeleitura@altamiraeduc.com.br 

4.2 O assunto do e-mail deverá ser “Edital de chamamento público para o prêmio 

anual de incentivo à leitura”. 

4.3 As inscrições deverão ser realizadas no período compreendido entre 29 de 

outubro e 17 de novembro de 2021. 

4.4 Os formulários devem ser corretamente preenchidos, sendo vedada, sob 

pena de indeferimento da inscrição, o envio de documentos ou formulários 

manuscritos ou diferentes daqueles constantes nos anexos deste edital. 

4.5 para fins do item 4.1 deste edital, as escolas interessadas deverão preencher 

e encaminhar o Anexo I deste edital devidamente assinado pelo representante 

legal.  

 

5. DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO 

 

5.1 Serão indeferida as inscrições: 
 

a) Realizadas após o encerramento do período de inscrição; 

b) Que não apresentarem toda a documentação nos termos exigidos neste 

edital; 

c) Que não estejam de acordo com os termos deste edital. 

 

6. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

6.1 A Comissão de Avaliação das Inscrições será composta por três servidores 

da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), sendo dois, lotados na Divisão 

da Sala de Leitura e um, no Departamento de Políticas Educacionais; 

6.2 Serão considerados os seguintes aspectos para a habilitação das inscrições: 

a) Ter a escola observado todas as exigências contidas neste edital, mormente 

o item 4.  
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6.3 Nenhum membro dessa comissão poderá estar vinculado a qualquer 

participante deste edital, incluindo seus cônjuges, parentes e afins de 1º grau. 

 

7. DO RESULTADO 

7.1 A Comissão emitirá parecer aprovando ou negando a inscrição do Projeto da 

Sala de Leitura em Ata própria, após conferência de documentação e demais 

exigências. 

7.2 As inscrições consideradas deferidas pela Comissão serão encaminhadas 

ao Secretário Municipal de Educação para que seja homologado o chamamento. 

A publicação obedecerá a ordem de inscrição deferida e será disponibilizada no 

site da prefeitura de Altamira https://altamira.pa.gov.br, dia 23 de novembro de 

2021. 

7.3 Os projetos das Salas de leitura habilitados neste edital estão 

automaticamente convocados para participarem da cerimônia de premiação para 

os alunos destaque na leitura e envolvimento no projeto. 

7.4 Os projetos inabilitados neste edital poderão recorrer da decisão no prazo de 

até 02 (dois) dias úteis a contar do dia seguinte à publicação do resultado. 

7.5 O recurso deverá ser encaminhado exclusivamente para o endereço 

eletrônico divisao.saladeleitura@altamiraeduc.com.br até às 14 horas do último 

dia do final do prazo, no horário oficial de Brasília-DF. 

7.6 Caberá à Comissão decidir sobre o recurso no prazo de 48 horas, contando 

da confirmação do recebimento da mensagem eletrônica. 

7.7 O resultado do recurso será publicado no site da prefeitura de Altamira, no 

dia 29 de novembro de 2021. 

  

8. DA OPERACIONALIZAÇÃO 
 

8.1 As escolas procederão a seleção dos alunos destaque e enviarão à SEMED, 

conforme preenchimento do Anexo II; 

8.2 A triagem dos alunos destaque na leitura será feita por meio de uma 

Comissão Julgadora formada por integrantes da escola ou polo, sendo: 

a) Professor da Sala de Leitura; 

b) Coordenador Pedagógico;  

c) Direção; 

d) Professor regente da turma do aluno destaque; 

e) Representante do Conselho Escolar ou da Comunidade. 
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8.3 Os critérios da triagem devem ser unicamente voltados para o envolvimento 

do aluno com o projeto de leitura, atendendo aos critérios sugeridos pela BNCC 

que compreende: o texto escrito, imagens estáticas (foto, pintura, diagrama, 

desenho, etc. ...), imagens em movimento (filme e vídeo), e ao som (música) que 

acompanha e cossignifica os gêneros digitais: 

a) Assiduidade nas atividades desenvolvidas no Projeto; 

b) Quantidade de leituras realizadas; 

c) Conteúdos e atividades produzidos a partir das leituras; 

8.4 A última data para a entrega do Anexo II será 06 de dezembro de 2021, até 

as 18 horas, via e-mail divisao.saladeleitura@altamiraeduc.com.br; 

8.5 A certificação e premiação dos alunos destaque será efetivada em cerimônia, 

na primeira quinzena de dezembro de 2021, conforme data e local a serem 

marcados e divulgados posteriormente. 

 

9. DA VIGÊNCIA 
 

9.1 O prazo de vigência do presente edital será até a primeira quinzena de 

dezembro de 2021.  

 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

10.1 Qualquer cidadão, é parte legítima para impugnar o presente Edital de 

Chamamento Público, por irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar 

o pedido até 5 dias úteis depois de sua publicação, devendo a SEMED, através 

da Divisão da Sala de leitura DSL, julgar a impugnação em até 2 dias úteis. 

10.2 As impugnações ao presente Edital de Chamamento Público deverão ser 

encaminhadas exclusivamente para o endereço eletrônico 

divisao.saladeleitura@altamiraeduc.com.br até as 14 horas do último dia do final 

do prazo, no horário oficial de Brasília-DF. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11. 1 Fica delegado à Divisão da Sala de Leitura o poder para ordenar a 

publicação de atos relativos ao presente edital e a assinar documentos dele 

decorrentes, com o fito de consolidar a premiação de alunos destaque em 

projetos de leitura. 
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11.2 Os casos omissos relativos ao presente chamamento serão resolvidos pela 

Coordenação da Divisão da Sala de Leitura, dado a especificidade desta 

modalidade não caberá recurso para as propostas não selecionadas. 

11.3 O Edital e seus anexos poderão ser lidos e retirados através da Internet no 

site da prefeitura de Altamira https://altamira.pa.gov.br. 

11.4 Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus 

Anexos poderão ser obtidas pelo e-mail 

divisao.saladeleitura@altamiraeduc.com.br. 

11.5 Os prazos previstos neste Edital iniciam e terminam em dia útil. No caso de 

o prazo final de qualquer etapa coincidir com data de feriado, final de semana, 

ou ponto facultativo, será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. 

11.6 Os recursos necessários à realização deste Edital são oriundos do 

orçamento vigente da Secretaria Municipal de Educação. 

11.7 Fica eleito o foro de Altamira-Pará para o julgamento de qualquer demanda 

judicial oriunda do presente chamamento público. 

 

 

Altamira/Pa, 29 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

                                            
MAXCINEI FERREIRA PACHECO 

Secretário Municipal de Educação 

Decreto n.º 005 de 2021 

 

 

 

   Dyanne Milleysse Cabral de Sousa Santos 
       Sônia Aparecida Feiteiro Portugal 
             (Divisão da Sala Leitura) 
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ANEXO 1 

EDITAL CREDENCIAMENTO N° 02/2021 
ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

1 . IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

ESCOLA  

SALA DE LEITURA  

ENDEREÇO, TELEFONE, E-
MAIL. 

 

DIRETOR  

ETAPAS DE ENSINO  

Nº DE ALUNOS ATENDIDOS   

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO 

 

2 . INSTALAÇÕES E EQUIPE 

ESTRUTURA FISICA DA 
SALA DE LEITURA 

 

AMBIENTE E EQUIPAMENTO  

EQUIPE DA SALA DE 
LEITURA 

 

3 . COMUNICAÇÃO COM OS USUÁRIOS 

ATENDIMENTO REMOTO  

ATENDIMENTO PRESENCIAL  

OUTROS  

4 . PROJETO  

NOME DO PROJETO 
 
 
 

OBJETIVO 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 
 

PÚBLICO ALVO 
 
 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
 

 



 
 

 

 

 

ANEXO II 

EDITAL N°02/2021 
ANEXO II – FORMULÁRIO DE RESULTADO DA ESCOLA 

ESCOLA  

SALA DE LEITURA  
 

PROJETO 
 

 

DIRETOR 
 

 

COORDENADOR PEDAGÓGICO  
 

 

PROFESSOR REGENTE DA TURMA 
 

 

PROFESSOR DA SALA DE LEITURA 
 

 

ALUNO (1º LUGAR) 
 

 

Aluno (2º LUGAR) 
 

 

ALUNO (3º LUGAR) 
 

 

RELATÓRIO DAS PRINCIPAIS 
ATIVIDADES/ FOTOS/ VÍDEOS 

 

ATA DE TRIAGEM (ASSINADA PELA 
COMISSÃO) 
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