
I EDITAL BOLSA AGENTE DE LEITURA FORMADOR(A) - 2021

A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, com fundamento nas disposições da Lei nº 16.214, de 7 de
abril  de 2017, que institui,  no âmbito do Estado do Ceará,  o Programa Agentes de Leitura; na Lei nº
16.026, de 01 de junho de 2016, que institui o Plano Estadual da Cultura do Ceará, em especial, em sua
Meta 8, prevista no art. 16, §2º; da Lei nº 13.811, de 16 de agosto de 2006, que institui o Sistema Estadual
de  Cultura  -  SIEC,  e  suas  atualizações;  no  Decreto  nº  28.442,  de  30  de  outubro  de  2006,  que  a
regulamenta, e suas atualizações; e, em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 37, de 26 de
novembro de 2003,  que institui o Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP, e suas atualizações;
com  o  Decreto  nº  29.910,  de  29  de  setembro  de  2009,  que  a  regulamenta,  e  suas  alterações  e
atualizações;  com a Resolução  nº  18/2021  do  Conselho  Consultivo  de Políticas  de Inclusão Social  -
CCPIS;  com a Lei  Estadual  nº  17.278,  de 11 de  setembro de  2020,  que  dispõe  sobre  as  Diretrizes
Orçamentárias  para  o  exercício  de 2021;  e,  no que  couber,  com as  demais  legislações  aplicáveis  à
matéria,  torna  público  o  processo  de  inscrição  e  seleção  de  agentes  de  leitura,  o  qual  se  encontra
regulamentado neste EDITAL BOLSAS AGENTES DE LEITURA FORMADOR(A) - 2021. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES        

1.1. O EDITAL BOLSA AGENTE DE LEITURA FORMADOR  2021 contém, como partes integrantes, sete
(07) anexos  assim  definidos: Apresentação  do  PROGRAMA  AGENTES  DE  LEITURA  (Anexo  I);
Orientações  para  a  inscrição  no  MAPA CULTURAL DO  CEARÁ (Anexo  II);  Atribuições  das  Funções
dos(as) Agentes de Leitura Formador (Anexo III); Plano de Trabalho (Anexo IV); Declaração de Residência
e Domicílio (Anexo V);  Formulário de Recurso (Anexo VI) e Minuta do Termo de Concessão de Bolsa
(Anexo VII).

1.2. Em alinhamento com o Plano Estadual de Cultura, no que diz respeito às políticas afirmativas, e, no
mesmo sentido, com a Lei Estadual Nº. 17.432/2021, este edital reserva, no mínimo, 20% (vinte por cento)
do total de vagas para bolsistas indígenas e negros(as) residentes em Fortaleza.

1.3. O presente Edital tem vigência a contar de sua data de publicação até o dia 31 de dezembro de 2023,
prorrogável por mais 1 (um ano), de acordo com interesse do Programa e orçamento disponível.

2. DOS OBJETIVOS

2.1 A seleção de que trata o  presente edital  é uma ação voltada ao Projeto de Formação do Programa
Agentes de Leitura: Práticas Culturais de Mediação de Leitura e demais Temáticas do Campo do
Livro, Leitura e Literatura, e se insere no conjunto de iniciativas do  Programa Agentes de Leitura, uma
ação  do  Governo  do  Estado  que  vem  difundindo,  desde  de  2006,  práticas  culturais  que  incluem  a
mediação da leitura literária como estratégia de contribuição para a diminuição da pobreza no Ceará.
Essas práticas culturais ganharam status de Programa em 2017, por instituição da Lei 16.214 de 17 de
abril de 2017. É a lei que inscreve o referido Programa na categoria de Projetos Estruturantes na área da
Cultura do Estado do Ceará. Os agentes de leitura são representantes institucionais que, na pessoa de
jovens,  egressos do ensino médio,  exclusivamente,  de escolas públicas,  e selecionados por  edital  de
seleção  pública,  desenvolvem  atividades  de  dinamização  de  acervos  literários  para famílias  que  se
encontram  abaixo  da  linha  da  pobreza;  famílias  vítimas  da  violência  e  famílias  que  têm entre  seus
membros jovens que nem estudam nem trabalham. Uma atribuição do Agente de Leitura é compreender a
partilha da leitura, e o acesso à escrita literária,  como estratégia de um conhecimento, que, de forma
reflexiva, crítica e dinâmica, o indivíduo pode gerar de si, tanto como da comunidade e do contexto cultural
e social ao qual pertence. No exercício do Programa, os agentes de leitura,  durante quatro  (04) meses,



fazem jus ao recebimento de uma bolsa mensal,  além de serem beneficiados com uma formação em
mediação de leitura, e pelo acesso a um acervo bibliográfico qualificado. Nesta edição de 2021, incluiu-se
a prerrogativa do uso de ferramentas digitais nas práticas de mediação de leitura, o que acrescenta, em
benefício,  para  os  agentes  de  leitura  o  recebimento  de  tablets e  uma  formação  para  a  inclusão  no
ambiente da cultura digital.  Para que se cumpra essa política, é condição basilar a formação dos jovens
mediadores de leitura para que possam atuar como intermediários entre a produção artística e o fruidor.  A
política da matéria, que reza este edital, estabelece-se em consonância com os seguintes objetivos: 

a) Democratizar o acesso à formação literária e à cidadania cultural em diversos territórios da cidade;

b) Desenvolver ações de formação cultural, e a mediação de  leituras literárias para todos os públicos,

ampliando-lhes as possibilidades de acesso a diferentes gêneros de leitura, que essa linguagem
apresenta, bem como às práticas socioculturais que envolvem leitura;

c) Contribuir com a política setorial de formação cultural no campo do livro, colocando-se a prática da
leitura literária, como um bem cultural acessível a todos;

d) Contribuir  com  a  política  de  formação  cultural  de  jovens,  que  atuarão  como  mediadores  e

promotores de leitura literária, em diversos bairros da cidade;

e) Debater sobre práticas leitoras em contexto social de extrema pobreza, em tempos de crise, e  o

papel do mediador de leitura;

f) Promover a difusão do conhecimento artístico-cultural, especialmente o literário, organizado tanto
em livros, quanto a literatura em sua forma expandida;

3. DA JUSTIFICATIVA  

O  I  EDITAL BOLSA AGENTE DE LEITURA FORMADOR  é uma das ações referentes ao Programa
Agentes  de  Leitura, regulamentado  pela  Lei  nº  16.214/2017  (lei  que  Institui  no  âmbito  do  Ceará,  o
Programa Agentes de Leitura). O Programa Agentes de Leitura,  uma ação do Governo do Estado que,
desde  2006, vem difundindo as práticas culturais de mediação de leitura literária como estratégia de
contribuição à minimização da pobreza, é categorizado como parte dos Projetos Estruturantes na área da
Cultura. Entre as ações que desenvolvem, estão atividades de dinamização de acervo literário para o
alcance das famílias que se encontram abaixo da linha da pobreza; famílias vítimas da violência e famílias
que têm entre seus  membros jovens que nem estudam nem trabalham. Essa dinamização é realizada por
jovens  egressos  do  ensino  médio, de  escolas  públicas,  selecionados  por  meio  de  edital  de  seleção
pública. A presente edição do Programa Agentes de Leitura traz uma inovação. Trata-se de  um projeto
piloto  no  qual  se  prevê  que  os(as)  agentes  de leitura  desenvolvam suas  atividades de modo virtual,
principalmente, considerando-se o contexto atual, enquanto houver riscos reputados à pandemia de covid-
19. A  experiência  do  virtual,  que  já  vem  acontecendo  em  outros  países  da  América  Latina,  abre
possibilidades para que o Programa se atualize no sentido de contextualizar a inclusão da cultura digital
tanto  para  os  jovens  mediadores,  quanto  para  as  famílias  beneficiadas.  Em  termos  de  atualização,
significa que, por este novo modelo, os(as) mediadores de leitura farão  atendimentos virtuais (enquanto
não puderem presencialmente) às famílias beneficiadas pelo projeto. Em se tratando do alcance, o projeto
chegará  a  famílias  residentes  nas  seguintes  comunidades  e  bairros:  Comunidade  Alto  da  Paz  e
Comunidade São Francisco, no bairro Bom Jardim; Comunidade  Poço  da Draga, no bairro  Praia de
Iracema;  Pan  Americano;  Comunidades  Curió,  São  Miguel  e Palmeirinha, no  bairro  Curió  (Grande
Messejana);  Comunidade Castelo Encantado, no bairro Vicente Pinzón;  e Comunidades Oitão Preto e
Moura Brasil, no bairro  Moura Brasil. 



Nesta metodologia de trabalho, as famílias receberão tanto o acervo físico como também, em máquinas
digitais(tablets). Livros e tablets compõem os instrumentais doados pela Secretaria da Cultura, durante a
execução do Programa. Instrumentais estes que, por cujo uso e acesso, serão mediatizadas as ações
literárias  a  serem  protagonizadas  pelos  já  referidos  jovens,  egressos  do  ensino  médio,  de  escolas
públicas. Neste programa piloto para atuação virtual, cada agente de leitura atenderá cinco (05) famílias,
preferencialmente com, no mínimo, quatro (04) membros. O programa pressupõe que, em se fazendo a
mediação  do  acervo  literário,  fortalece-se,  em importância,  a  dimensão  do  valor  simbólico  da  leitura
literária,  não  só  em  seu  caráter  de  linguagem  artística,  mas  também  como  meio  transformador  de
realidades.  E, somando-se a isso, com a inclusão digital destas famílias, a Secretaria da Cultura, parte de
um projeto literário, e  organiza, em outras frentes, um aponte de valores que se agregam para atingir uma
cobertura inerente ao seu papel institucional, que é possibilitar às pessoas a agência da própria mobilidade
social. Quanto aos(às) agentes de leitura, ao participarem do Programa, são beneficiados por um trabalho,
que lhe proporcionará, além de uma rica experiência social: recebimento de bolsas, durante os quatro (04)
meses de atuação;  formação em mediação de leitura; acesso a um acervo bibliográfico qualificado;  e
inclusão  digital,  com recebimento  de   tablets e  formação  para  uso  desta  ferramenta  em práticas  de
mediação de leitura. Para a plena execução de suas atividades é indispensável que os jovens recebam
formação sobre práticas culturais de mediação de leitura com profissionais experientes. Os formadores
são  bolsistas  selecionados  para  atuarem  no  Projeto  de  Formação  do  Programa  Agentes  de  Leitura:
Práticas Culturais de Mediação de Leitura e demais Temáticas do Campo do Livro, Leitura e Literatura.

4. DO OBJETO

4.1. Constitui-se objeto do presente edital a seleção pública para preenchimento de nove (09) vagas de
Agente  de  Leitura  Formador.  Das  nove,  são  quatro  (04)  vagas  para  Agente  de  Leitura
Formador(a)/Tutor(a), e cinco (05) vagas para Agente de Leitura Formador(a)/ Oficineiro(a), no Programa
Agentes de Leitura, cujos(as) selecionado(as) atuarão no Projeto de Formação do Programa Agentes
de Leitura: Práticas Culturais de Mediação de Leitura e Demais Temáticas do  Campo do Livro,
Leitura e Literatura – 2021.

4.2. As bolsas integrantes do presente Edital se dividem em duas (02) categorias, cujos quantitativos e
atribuições serão os seguintes:

a) Agentes de Leitura Formador(a)/Tutor(a): quatro (04)  bolsas no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e
duzentos reais) por 32 horas  mensais, de ação efetiva junto à equipe da Coordenadoria do Livro,
Leitura, Literatura e Bibliotecas —  CLLLB/SECULT-CE e agentes de leitura. Essa carga horária
está assim dividida: 16 horas de planejamento e 16 horas de formação  com os agentes de leitura; 

b) Agentes de Leitura Formador(a)/Oficineiro(a): cinco (05) bolsas no valor de R$ 1.500,00 (um mil
e quinhentos reais), correspondendo a 04 horas de planejamento com a Coordenadoria do Livro,
Leitura, Literatura e Bibliotecas —  CLLLB/SECULT-CE, e 04 horas de formação, com os agentes
de leitura. 

NOTA: Compreendendo  o  valor  das  bolsas,  todos  os  custos  e  despesas,  direta  ou  indiretamente
envolvidos,  ressaltando-se  que  não  será  acrescido  nenhum  outro  valor  ao  longo  do  trabalho.



Tabela 1

CATEGORIA Carga/
horária

Valor Vagas Duração Valor Total do repasse

FORMADOR/
TUTOR(A)

32h/mês R$ 2.200,00 04 04 meses R$35.200,00

Formador(a)-
oficineiro(a)

04h/dia R$ 1.500,00 05 02 dias R$7.500

TOTAL GERAL - - - - R$ 42.700,00

5. DOS LOCAIS DE ATUAÇÃO

5.1. Os bolsistas  realizarão  suas atividades em plataformas virtuais,  em respeito  ao cumprimento  de
orientações sanitárias e decretos de distanciamento social do Governo do Estado/Secretaria da Saúde até
que seja informado o contrário.

5.2 Normalizada a volta de encontros presenciais, as atividades poderão acontecer na sede da  Secretaria
da  Cultura  (Secult-Ce),  ou  em seus equipamentos,  tais  como:  Biblioteca  Pública  Estadual  do  Ceará
(BECE), Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, Centros Culturais, Casas de Cultura e Theatro
José de Alencar, a serem definidos pela CLLLB, desde que observem as seguintes condições gerais:

a. Disponibilidade  de  espaço  adequado  e  seguro  com  horário  fixo  para  as  atividades
regulares;

b. Possibilidade de acolhimento para as turmas e grupos, com infraestrutura de apoio;

c. Disponibilidade para participação em reuniões de planejamento e avaliação com a equipe
do Programa, para construção conjunta, quando for o caso, de proposta político-pedagógica
que inclua o próprio  equipamento  e  suas ações como objeto  de formação,  interação e
debate, na formação dos mediadores de leitura.

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO

Encontram-se aptos/aptas a atender às condições de participação nesta seleção:

Pessoas físicas,  com idade igual ou superior a 18 anos, residentes e domiciliadas em Fortaleza, com
ensino médio concluído em escola pública, com experiência pedagógica comprovada de atuação como
formador(a) do campo da leitura e literatura (escrita e oral), de pelo menos 03 (três) anos, dentro ou fora
do  estado.

6.1. Agente de leitura formador (a)/tutor(a) pessoa física, com graduação, preferencialmente, em Letras,
Pedagogia,  Psicologia,  Biblioteconomia  ou  áreas afins;  sobre  outras  graduações não relacionadas  de



modo direto com essas áreas, serão analisadas considerando a comprovação da experiência que atenda à
expectativa do Programa, conforme previsto neste Edital;

6.2. Agente de leitura formador(a)/oficineiro(a) pessoa física, com ou sem graduação, com experiência
de atuação comprovada na área referente ao Módulo/Tema descrito neste edital (Oficina: Comunicação
não violenta; Oficina: a arte de contar histórias; Oficina: Leitura em voz alta e a narração literária; Oficina:
leitura de livro-imagem e o livro-álbum; Oficina: Rimas, como ler cordel; Oficina: A escrita  como ferramenta
para mediadores de leitura; Oficina: Clubes de leitura intergeracional; Oficina: Mediação de leitura e a
literatura afrodescendente; Oficina: Ler em família,   estreitar vínculos; Oficina: A experiência da leitura
como acolhimento de si e  do outro).

7.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E APOIO FINANCEIRO:

7.1. Os  recursos  orçamentários  do  presente  Edital  são  oriundos  do  Fundo  Estadual  de  Combate  à
Pobreza,  no  Programa  421  -  Promoção  do  Desenvolvimento  da  Arte  e  Cultura  Cearense,  iniciativa
421.1.07 - Promoção do acesso ao Livro e à Leitura e ação 11469 - Dinamização das Ações dos Agentes
de Leitura, disponibilizado o valor total de R$ 42.700,00 (quarenta e dois mil e setecentos reais), dotação
orçamentária 6774-27100009.13.392.421.11469.03.33903600.1.10.00.0.40.

7.2. A Secult-CE selecionará nove (09) bolsistas como agentes de leitura formador(a), conforme detalhado
no item 4.1 deste Edital.

8.   DAS INSCRIÇÕES NO EDITAL E CADASTRO NO MAPA CULTURAL DO CEARÁ

8.1 Do período e da forma de inscrição 

8.1.1.  Estarão abertas as inscrições no período de  19 de julho a 04 de agosto de 2021. As inscrições são
gratuitas e EXCLUSIVAMENTE pelo site http://editais.cultura.ce.gov.br/.

8.1.2. Todas as informações fornecidas no ato da inscrição deverão ser verídicas e atualizadas. Não serão
aceitas inscrições entregues presencialmente na sede da Secult-CE ou materiais postados via Correios. 

8.1.3.  Para  efeito  de inscrição neste  edital,  todo(a)s o(a)s candidatos(as)  deverão estar  previamente
cadastrados  no  Mapa Cultural  do  Ceará,  no  seguinte  endereço:  https://mapacultural.secult.ce.gov.br.
(conforme ANEXO I).
 
8.1.4.  O(a)s candidatos(a)s que já têm cadastro no Mapa Cultural  do Ceará não precisam fazer novo
cadastro,  podendo  atualizar  as informações, que  julgarem  necessárias,  até  a  data  do  envio  de  sua
inscrição.

8.2  Do  cadastro  no  Mapa  Cultural  do  Ceará  (somente  para  o(a)  candidato(a)  que  não  possui
cadastro)

8.2.1. O Mapa Cultural do Ceará é a plataforma digital do Sistema de Informações Culturais do Estado do
Ceará (Siscult), previsto pela Lei nº 13.811, de 16 de agosto de 2006, que institui o Sistema Estadual da
Cultura, e regulamentado no Decreto nº 28.442, de 30 de outubro de 2006, e engloba o Cadastro de
Profissionais e Instituições da Cultura da SECULT-CE, de que trata o art. 31 da Lei nº 13.811/2006, além
de vincular-se aos mapas culturais integrados ao Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais
no âmbito da Secretaria Especial da Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo. 

https://mapacultural.secult.ce.gov.br/


8.2.2. O cadastro no Mapa Cultural do Ceará  constitui-se em uma página on-line do(a) candidato(a), cujas
informações e documentos inseridos são para fins de apresentação de currículo e/ou portfólio de projetos
e ações desenvolvidos que comprovam o histórico de atuação profissional no campo artístico-cultural. 

8.2.3. Os anexos não podem ultrapassar o limite de 5 (cinco) megabytes por arquivo. 

8.2.4. Para fins deste Edital, o perfil de cadastro no Mapa Cultural do Ceará deverá ser como PESSOA
FÍSICA - Agente Individual, conforme orientações no ANEXO 2.

8.2.5.Dúvidas relacionadas ao Mapa Cultural serão sanadas no horário comercial, de segunda a sexta,

das 8 às 17 horas, através do link http://bit.ly/mapacultural-ceara-suporte, durante o período de inscrição.

8.3. Do formulário de inscrição on-line (após cadastro) 

8.3.1. Os(As) candidatos(as) que já estão inseridos no perfil do Mapa Cultural poderão fazer sua inscrição
diretamente no formulário entrando no link https://mapacultural.secult.ce.gov.br/oportunidade/3313/ 

8.3.2. Para  novos(as)  candidatos(as)  dos  editais  da  Secretaria  da  Cultura  do  Ceará,  somente  após
finalizado o cadastro no Mapa Cultural, poderão realizar a inscrição. 

8.3.3. Dados e documentos obrigatórios a serem inseridos no formulário de inscrição on-line para
todas as categorias: 
I  -  Preenchimento  completo  da  ficha  de  inscrição  com  os  dados  da  proposta  no  formulário  on-line
(obrigatório); 
II- Identidade civil (RG, CNH, Passaporte, Carteira de Trabalho ou Carteira de Aptidão Profissional emitida
por órgão competente) (Obrigatório);
III - Cadastro de Pessoa Física (CPF) (obrigatório); 
IV - Currículo (obrigatório);
V  -  Portfólio  de  atividades  realizadas  -  obrigatório  para  Formador(a)-Oficineiro(a)  e  opcional  para
Formar(a)Tutor(a). O portfólio deverá ser em um único arquivo comprimido de PDF;
VI. Comprovante de Endereço ou Declaração de Residência (ANEXO V) (obrigatório);
VII.  Comprovação  de  experiência  como  formador(a)  cultural  no  campo  do  livro,  leitura,  literatura  e
Bibliotecas condizente com a função/ação que pretende;

VIII.  Carta de intenção:   documento que abordará o interesse em compor este Programa (limite de 1
página - modelo livre);

IX.  Plano  de  trabalho/formação  (justificativa,  objetivos,  ações  desenvolvidas,  bibliografia  de  suporte,
resultados esperados) para Formador(a)-Tutor(a): de tema relacionado à formação do leitor literário e do
mediador de leitura, de acordo com sua escolha; 

X. Os(as) interessados(as) em concorrer  à bolsa de Formador(a) -  Oficineiro(a) para ministrar  oficina,
deverão assinalar a alternativa referente ao Módulo/Tema para o qual se sente apto(a),  podendo escolher
até 3 (três) opções, indicando a escolha de interesse preferencial. Deverá apresentar  01 (um) plano de
trabalho para cada oficina de sua escolha (justificativa,  objetivos,  ações desenvolvidas,  bibliografia de
suporte,  resultados  esperados).  Os  selecionados  serão  chamados  para  atuar  em  uma  única  oficina,
conforme  sua(s)  escolha(s)  na  inscrição,  mediante  convocação  desta  Secretaria  e   necessidade  do
Programa;

8.3.4. Os anexos não podem ultrapassar o limite de 5 (cinco) megabytes por arquivo.

8.3.5.  Todos  os  documentos  requisitados,  assim  como  todas  as  informações  necessárias,  estão

http://bit.ly/mapacultural-ceara-suporte


discriminadas nas fichas de inscrição on-line, sendo necessário o upload (anexo de arquivos) de parte do
material e o direcionamento através de links (endereços de páginas na Internet) para vídeo, áudio e para o
material apresentado pelo proponente. 

8.3.6. Para  melhor  desempenho  no  momento  da  inscrição  on-line,  recomenda-se  a  utilização  dos
navegadores Firefox ou Google Chrome. Os vídeos (caso componham o processo de inscrição) deverão
ser inseridos através de links dos serviços Youtube (https://www.youtube.com/) como vídeo não listado ou
Vimeo (https://vimeo.com) ou google drive, disponibilizado por meio de link com acesso aberto.

8.3.7.  A Secult  disponibiliza atendimento  on-line aos candidatos(as) em dias úteis,  das 8 às 17 horas,
durante o período de inscrição, através do e-mail: agentedeleituraformador@secult.ce.gov.br. 

8.3.8. A Secult não se responsabilizará por congestionamento do sistema ou qualquer fato superveniente
que impossibilite a inscrição até às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do último dia de
inscrição.

8.3.9. Serão consideradas válidas somente as inscrições finalizadas, por meio do envio da proposta, até o
horário  e  data  limite  estipulados  neste  Edital.  Serão  desconsideradas  as  propostas  com  status  de
rascunho, que se constituem como propostas NÃO enviadas. 

8.3.10.  A apresentação da inscrição implica prévia e integral  concordância do(a) candidato(a)  com as
disposições previstas neste Edital. 

8.3.11. O  candidato  será  o  único  responsável  pela  veracidade  das  informações  e  documentos
encaminhados, isentando a Secult de qualquer responsabilidade civil ou penal. 

8.3.12. Eventuais  irregularidades  na  documentação  e  informações  enviadas  no  ato  da  inscrição,
constatadas a qualquer tempo, implicará inabilitação ou desclassificação do(a) candidato(a), sem prejuízo
da aplicação das medidas legais cabíveis. 

8.3.13. Em caso de envio de mais de 01 (uma) inscrição pelo mesmo(a)  candidato(a), será considerada a
segunda inscrição enviada, sendo automaticamente indeferida a primeira inscrição.

9. DAS CONDIÇÕES DO INDEFERIMENTO

9.1. São vedações à participação neste Edital:

9.1.1 A participação  simultânea  nas  duas  categorias  previstas  neste  Edital.  Portanto  só  será  aceita
inscrição de um(a) mesmo (a) candidato(a) em 1 (uma) das 2 (duas) categorias prevista neste edital;

9.1.2.  Ser  servidor  público  estadual  (ativo  e  inativo)  e/ou  funcionário/a  vinculado  à  Secult  e  a  seus
equipamentos culturais. Essa vedação se estende a cônjuge e parentes de até 2º grau.

9.1.3. Inscrições com pendências de envio de qualquer documento obrigatório, documentos ILEGÍVEIS, ou
o PREENCHIMENTO INCORRETO DE ANEXOS;

9.1.4.  Ser  membro  da  Comissão  de  Avaliação  e  Seleção.  Essa  vedação  se  estende  a  cônjuge,
ascendente, descendente, até o 2º grau, além de seus sócios comerciais;

10. DO PROCESSO SELETIVO E DA AVALIAÇÃO 

A presente seleção é de fase única. Os(as) candidatos(as) serão avaliados(as)  com base em critérios 

https://vimeo.com/
https://www.youtube.com/


detalhados a seguir, compreendendo a análise  documental e a  análise técnico-pedagógica.

10.1. Da Análise Documental e Técnica:  de caráter classificatório, consiste na análise documental de
todo material apresentado no ato de inscrição. A pontuação máxima será de até 14 pontos para as duas
categorias.

10.1.1.  BOLSA AGENTES DE LEITURA FORMADOR(A)-TUTOR(A)

Tabela 2 -  Pontuação de formação acadêmica e complementar

Documentos Pontuação

FORMAÇÃO  ACADÊMICA:  Pós-graduação  Lato  Sensu
específico na Área/Linguagem 

1 ponto

Aperfeiçoamento Específico na Linguagem: Curso Livre (mínimo
120h), cursos profissionalizantes (mínimo 200h), cursos técnicos
(mínimo 800h) e/ou 2º Curso Superior de áreas afins (Completo/
Incompleto) - eleger apenas 1 (um) documento.

1 ponto

EXPERIÊNCIA  ARTÍSTICA  (sua  atuação  como  artista)  -
eleger no mínimo 1 (um) e no máximo 4 (quatro) documentos. 

ATENÇÃO:  As experiências artísticas digitais serão aceitas se
forem  produtos  de  seleção  de  editais  culturais  de  iniciativas
públicas e/ou privadas.

Totalizando  até  4  (quatro)  pontos,
considerando  até 1 (um) um ponto
por documento.

EXPERIÊNCIA ARTÍSTICO-PEDAGÓGICA (experiência como
formador/a  relacionada  com  uma  linguagem  artística)  -
eleger no mínimo 1 (um) e no máximo 4 (quatro) documentos. 

ATENÇÃO: As experiência artístico-pedagógica digitais serão 
aceitas se forem produtos de seleção de editais culturais de 
iniciativas públicas e/ou privadas.

Totalizando  até  4  (quatro)  pontos,
considerando até 1 (um) ponto por
documento

FORMAÇÃO  CULTURAL  - eleger  no  mínimo  1  (um)  e  no
máximo  4  (quatro)  documentos.  (Experiência  estética/
aprendizagem  do campo artístico-cultural: espetáculos, oficinas,
cursos livres etc).

ATENÇÃO: As  experiências culturais digitais serão aceitas se
forem  produtos  de  seleção  de  editais  culturais  de  iniciativas
públicas e/ou privadas.

Totalizando  até  4  (quatro)  pontos,
com  a  seguinte  pontuação  por
TIPO de documento: Comprovante
de  experiência  na  função
pretendida  e/ou  em  outros
programas  de  formação  =  até  1
(um) ponto; outros comprovantes =
0,75 ponto;

OBSERVAÇÃO¹: EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA (sua atuação como artista) - eleger no mínimo 1 (um) e no
máximo 4 (quatro) documentos, todos reunidos em um único documento de PDF.

OBSERVAÇÃO²:  EXPERIÊNCIA  ARTÍSTICO-PEDAGÓGICA  (experiência  como  formador/a
relacionada  com  uma  linguagem  artística)  -  eleger no  mínimo  1  (um)  e  no  máximo  4  (quatro)
documentos, todos reunidos em um único documento de PDF.

OBSERVAÇÃO³: FORMAÇÃO CULTURAL - eleger mínimo 1 (um) e no máximo 4 (quatro) documentos.
(Experiência estética/ aprendizagem  do campo artístico-cultural: espetáculos, oficinas, cursos livres etc),
todos reunidos em um único documento de PDF.

https://www.escolasaopelegrino.com.br/cursos/desenvolvimento-profissional


10.1.2.  AGENTE DE LEITURA FORMADOR(A)-OFICINEIRO(A):

TABELA 3 - Pontuação das experiências artístico-pedagógicas

Documentos Pontuação

EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA -  eleger no mínimo 1 (um) e no
máximo 4 (quatro) documentos. 

ATENÇÃO: As experiências artísticas digitais serão aceitas se
forem  produtos  de  seleção  de  editais  culturais  de  iniciativas
públicas e/ou privadas.

Totalizando  até  4  (quatro)  pontos,
considerando  até 1 (um) ponto por
documento.

EXPERIÊNCIA ARTÍSTICO-PEDAGÓGICA -  eleger no mínimo
1 (um) e no máximo 5 (cinco) documentos.

ATENÇÃO: As experiência artístico-pedagógica digitais serão 
aceitas se forem produtos de seleção de editais culturais de 
iniciativas públicas e/ou privadas.

Totalizando  até  5  (cinco)  pontos,
considerando até 1 (um) ponto por
documento

FORMAÇÃO  CULTURAL  -  eleger  no  mínimo  1  (um)  e  no
máximo  5  (cinco)  documentos.  Experiência  estética/
aprendizagem  do campo artístico-cultural (oficina, cursos livres
etc)

ATENÇÃO: As  experiências culturais digitais serão aceitas se
forem  produtos  de  seleção  de  editais  culturais  de  iniciativas
públicas e/ou privadas.

Totalizando  até  5  (cinco)  pontos,
com a seguinte pontuação por TIPO
de  documento:  Comprovante  de
experiência na função pretendida e/
ou  em  outros  programas  de
formação = até 1 (um) ponto; outros
comprovantes = 0,75 ponto;

OBSERVAÇÃO¹:  EXPERIÊNCIA  ARTÍSTICA -   eleger  no  mínimo  1  (um)  e  no  máximo  4  (quatro)
documentos, todos reunidos em um único documento PDF. 
OBSERVAÇÃO²: EXPERIÊNCIA ARTÍSTICO-PEDAGÓGICA - eleger no mínimo 1 (um) e no máximo 5
(cinco) documentos, todos reunidos em um único documento PDF. 
OBSERVAÇÃO³: FORMAÇÃO CULTURAL - eleger no mínimo 1 (um) e no máximo 5 (cinco) documentos.
experiência estética/ aprendizagem  do campo artístico-cultural (oficina, cursos livres etc),todos reunidos
em um único documento PDF.  

Observações: Serão validados para pontuação os seguintes documentos comprobatórios, atestados pela
Comissão de Avaliação e Seleção, nos quais conste, obrigatoriamente, o nome do candidato e/ou, nome
artístico, nome do grupo, foto ou imagem que o identifique como integrante:

a) Fichas técnicas de programas artísticos e produtos culturais;

b) Matéria em jornal, sites, revistas;

c) Diplomas, certificados, declarações de cursos concluídos;

d) Outros documentos validados pela Comissão de Avaliação.

e)  Documentos  relativos  a  uma  mesma  atividade,  em  diferentes  edições  de  um  mesmo  projeto  ou
programa de formação, serão considerados como documentos distintos com pontuação individual.

f) Documentos relativos a um mesmo espetáculo ou produção artística serão considerados como um único
comprovante.

10.2. Da  Análise  Técnico-pedagógica:  de  caráter  classificatório,  contará  com  dois  documentos  de
análise: carta de intenção (1 página) e plano de trabalho (ANEXO IV). A pontuação máxima será de até 10
pontos.



10.2.1.  Critério  de 0 a 5  pontos - A Carta  de Intenção: Alinhamento  aos princípios  do Programa,
conforme Anexo I, até 1 (um) ponto; Consistência de concepção, conceitos e atribuições coerentes com
Anexo  I  e  III  até  1,5  (um  e  meio) ponto;  Clareza  na  expressão  das  intenções  e  dos  argumentos
apresentados para  a inscrição como formador/a no Programa,  até 1,0 (um) ponto;  Sistematização e
articulação de ideias, até 1,0 (um) ponto;  Conformidade gramatical, estrutura e desenvolvimento do texto
com fluidez e coerência no encaminhamento lógico da argumentação, até 0,5 (meio) ponto.

10.2.2. Critério de 0 a 05 pontos - Plano de Trabalho: Adequação da proposta ao tema:  até 1 (um)
ponto; Clareza na expressão dos conceitos (no campo teórico, prático) e argumentos apresentados na
justificativa da proposta em relação ao módulo do programa: até 1 (um) ponto; Conformidade gramatical,
estrutura e desenvolvimento do texto com fluidez e coerência no encaminhamento lógico da argumentação
até 1 (um) ponto; Adequação da estratégia de atuação sobre o grupo, atividades relacionadas com os
objetivos, recursos/meios (considerar atuação em plataforma virtual) até 1 (um) ponto. 

10.3. Serão classificados os candidatos cujo somatório de pontos da análise documental e da análise
técnico-pedagógica seja igual ou superior ao ponto de corte, a saber: 

a) Os(as) candidatos(as) que obtiverem pontuação inferior a 13 (treze) pontos serão desclassificados do
Edital de Seleção de Bolsista.

b) A pontuação máxima será de 24 (vinte e quatro) pontos, considerando a soma da análise documental e
da análise técnico-pedagógica.

11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

11.1. Para efeitos de desempate na categoria  AGENTE DE LEITURA FORMADOR(A)-TUTOR(A) serão
utilizados os critérios abaixo determinados, na seguinte ordem:

a) Maior pontuação recebida nos comprovantes de formação acadêmica;
b) Maior pontuação recebida nos comprovantes de experiências artístico-pedagógica;
c) Maior pontuação recebida nos comprovantes de experiência artística;
d) Maior pontuação no plano de trabalho;
e) Maior pontuação na carta de intenção;
f) Maior idade.

 

11.2 Para efeitos de desempate na categoria  AGENTE DE LEITURA FORMADOR(A)/OFICINEIRO(A)
serão utilizados os critérios abaixo determinados, na seguinte ordem:

a) Maior pontuação recebida nos comprovantes de experiências artístico-pedagógica;
b) Maior pontuação recebida nos comprovantes de formação cultural;
c) Maior pontuação recebida nos comprovantes de experiência artística;
d) Maior pontuação no plano de trabalho;
e) Maior pontuação na carta de intenção;
f) Maior idade.

12. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS

12.1.  A Secult publicará o resultado preliminar com a relação dos classificados e classificáveis, por ordem
decrescente de pontuação pela Comissão de Avaliação e Seleção.



12.2. O resultado preliminar da etapa de Avaliação e Seleção será divulgado no site dos editais da Secult,
http://editais.cultura.ce.gov.br/,  sendo  de  total  responsabilidade  do(a)  candidato(a)  acompanhar  a
atualização dessas informações. 

12.3.  Após a publicação do resultado preliminar  da Etapa de Avaliação e Seleção,  caberá  pedido de
recurso no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a contar do dia seguinte à publicação do resultado. 

12.4. O pedido de recurso deverá conter, obrigatoriamente, justificativa e ser encaminhado exclusivamente
para o e-mail agentedeleituraformador@secult.ce.gov.br em formulário específico de recurso (Anexo VI),
disponível no site http://editais.cultura.ce.gov.br/, sendo vedada a inclusão de novos documentos. 

12.5. A Comissão de Avaliação e Seleção fará o julgamento dos pedidos de recurso e, em casos que
considere procedentes, realizará a reavaliação da proposta. 

12.6.  O  resultado  do  recurso  e  a  lista  de  classificados  será  divulgado  no  site  oficial  da  Secult
(https://www.secult.ce.gov.br/) e na página dos Editais da Secult (http://editais.cultura.ce.gov.br/), sendo de
total responsabilidade do proponente acompanhar a atualização dessas informações.

13. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO:

13.1. A Comissão de Avaliação e Seleção será composta por,  no mínimo, 6 (seis) membros, sendo 4
(quatro) da CLLLB, um dos quais presidirá a comissão, mais 01 (um) representante da Biblioteca Pública
Estadual do Ceará (BECE) e  01 (um) representante do Sistema Estadual de Bibliotecas da Secult/Ce .

13.2. Não poderão participar da Comissão de Avaliação e Seleção pessoas inscritas no presente edital,
bem como seus familiares.

13.3. Além da análise documental, a Comissão de Avaliação e Seleção analisará os inscritos  conforme
critérios estabelecidos neste Edital;

13.4. Compete à Comissão de Avaliação e Seleção:
a) Realizar habilitação documental: verificar se a documentação da inscrição, de cada candidato(a),

está de acordo com este Edital, indeferindo aquela que não atender ao estabelecido;
b) Elaborar, organizar e aplicar os instrumentos de avaliação dos(as) candidatos(as), atribuindo as

pontuações, de acordo com os critérios deste Edital.
c) Elaborar  parecer  individual  para  cada  candidato  habilitado  com  justificativa  para  pontuação

conferida;
d) Elaborar documento com ordem de classificação do(a) candidato(a) selecionado(a) e encaminhar

para publicação do Resultado Preliminar no site da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará.
e) Apreciar e responder recursos;
f) Consolidar Resultado Final por ordem de classificação.

13.5. É facultado à Comissão de Avaliação e Seleção, bem como à SECULT, promover ou determinar
diligências destinadas à comprovação de informações ou documentos constantes das inscrições, vedada a
inclusão posterior de documentos que deveriam constar obrigatoriamente na inscrição.

14. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

14.1. A lista final dos selecionados e classificáveis será homologada pelo Secretário da Cultura do Estado



do Ceará e enviada para publicação no Diário Oficial  do Estado (D.O.E.),  na página oficial  da Secult
(https://www.secult.ce.gov.br/) e na página dos Editais da Secult (http://editais.cultura.ce.gov.br/). 

14.2. Não caberá recurso do resultado final.

15. DO CALENDÁRIO DAS FASES DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO

15.1. O processo de inscrição e seleção obedecerá ao seguinte calendário (passível de alteração por parte
da SECULT): 

ETAPA DATA inicial DATA FINAL/DE 
ENCERRAMENTO

Inscrições 19 de julho 04 de agosto

Período de Análise e 
avaliação

05 de agosto 18 de agosto

Publicação do Resultado 
Preliminar 

19 de agosto 19 de agosto

Período recursal 20 de agosto 24 de agosto

Análise dos recursos 25 de agosto 27 de agosto

Publicação final 30 de agosto 30 de agosto

16. DO REPASSE DO RECURSO AOS SELECIONADOS

16.1. A Secretaria  da  Cultura  do  Estado  do  Ceará,  após  homologação  do  resultado  final,  abrirá  os
processos administrativos de cada bolsista, contendo a documentação enviada para inscrição, e procederá
à oficialização dos Termos de Concessão das Bolsas. 

16.2. O recurso para o/a Agente de Leitura Formador(a)-Tutor, será repassado em 04 (quatro) parcelas,
por meio de Termo de Concessão de Bolsa, a ser firmado entre a Secult e os bolsistas selecionados neste
Edital,  através  de  conta  corrente  EXCLUSIVA no  BANCO  BRADESCO.  Para  o  Agente  de  Leitura
Formador(a)-Oficineiro(a),  será realizado repasse único no valor  da oficina  através de conta corrente
EXCLUSIVA no BANCO BRADESCO. 

17. DO TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSAS

17.1. O(a)s candidato(a)s aprovado(a)s e convocado(a)s, deverão atender à convocação para a assinatura
do Termo de Concessão de Bolsa, formulado pela SECULT, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados
da data da convocação, sob pena de desclassificação.

17.2. Os selecionados serão convocados para firmar TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA, que será
publicado no Diário Oficial do Estado.

17.3.  Na  falta  de  manifestação,  desistência  expressa  ou  irregularidade  da  documentação  exigida,  do
interessado no prazo estabelecido para   firmar  o  TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA,  poderá ser
convocado outro(a) Agente de Leitura Formador(a)-Tutor(a) e Agente de Leitura Formador(a)-Oficineiro(a),
que atenda aos critérios deste edital.

17.4. O(A)  Classificado(a) receberá por correio eletrônico (e-mail) uma convocatória da Secult, solicitando
abertura de conta corrente no BRADESCO;



17.4.1. A Secult  emitirá documento de orientação para abertura de conta;

17.4.2 Após a abertura da conta compete ao classificado enviar o número da Agência e número  da conta
corrente emitidos pelo próprio Banco;

17.4.3 O Termo de Concessão de Bolsa só será enviado após abertura da conta corrente;

17.4.4 Após o envio das informações da conta bancária, os selecionados receberão por e-mail o TERMO
DE CONCESSÃO DE BOLSA para assinatura. De posse do Termo, este precisará ser impresso, assinado
e devolvido para a SECULT  para posterior publicação em Diário Oficial do Estado. A assinatura do Termo
também poderá ser realizada por meio da assinatura eletrônica gratuita do Governo Federal, no LINK:
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica 

18. DO PAGAMENTO

18.1. Os valores devidos ao(à) bolsista só serão pagos mediante a devolução do Termo de Concessão de
Bolsa;

18.2. Os  valores  devidos  ao(à)  bolsista  serão  apurados  mensalmente  de  acordo  com  as  horas
efetivamente trabalhadas, desde que comprovada a execução dos serviços através da entrega à CLLLB
dos documentos modelos preenchidos corretamente:

I. Declaração de Horas Trabalhadas atestadas pelo responsável vinculado;

II.  Listas  de  Presença  da  participação  dos(as)  agentes  de  leitura  mediador(a)s,  agentes  de  leitura
monitore(a)s e agentes de leitura monitores de cultura digital nas formações e/ ou oficinas;
III.  Formulários que venham a ser instituídos pela CLLLB para o acompanhamento da execução do(a)
bolsista, sem rasuras;
IV. Relatório de Acompanhamento conforme orientação da CLLLB.

Observação: O(a) bolsista somente fará jus ao pagamento da remuneração se forem cumpridas todas as
suas obrigações perante a Secretaria da Cultura, inclusive a entrega dos respectivos relatórios no prazo
determinado.

18.3 O/A bolsista deverá abrir  conta corrente bancária de Pessoa Física,  própria e única,  no BANCO
BRADESCO, para recebimento dos valores que lhe sejam devidos.

19. DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS

19.1 Todos(as) os(as) bolsistas Agentes de Leitura Formador(a)-Tutor(a), que atuarão na formação básica,
na formação continuada, e no  acompanhamento  das atividades dos agentes de leitura mediador, agentes
de leitura monitore(a)s e agentes de leitura monitore(a)s de cultura digital, terão como atribuições gerais:

a) Difundir o Programa de acordo com suas diretrizes e em diálogo com a equipe gestora e técnica da

Coordenadoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (CLLLB);

b) Proceder conforme as atribuições da função para a qual foi convocado (ANEXO III) e orientações

da Secult/CLLLB;

c) Realizar as ações sob sua responsabilidade a partir das diretrizes do Programa e do termo  de
CONCESSÃO de  bolsa;

d) Organizar  e  encaminhar  impreterivelmente  todos  os  conteúdos  relativos  aos  instrumentos  de

planejamento e avaliação de atividades, sempre que solicitados (registro de ação, relatórios, listas
de presença, etc),  atendendo a exigência do art. 6º da Lei 16.214,   “Os Agentes de Leitura deverão
enviar mensalmente relatório circunstanciado de suas atividades para a SECULT, discriminando, no



mínimo, a quantidade de pessoas atendidas, a localidade de atuação e o cumprimento das metas
estabelecidas pela Secretaria”.

e) Atuar, também, como agente público da cultura, participando direta e indiretamente na criação e na
produção do conteúdo de formação no âmbito do Programa;

f) Participar dos encontros semanais de equipes que ocorrerão às terças-feiras, entre 9h e 16h, com
duração de 4 horas;

g) Observar que outras reuniões poderão acontecer conforme necessidades da Secretaria da Cultura/

CLLLB e serão agendadas para as quartas-feiras ou às quintas-feiras no período da manhã ou da
tarde;

h) As atividades do/a agente de leitura formador(a) serão de forma remota (síncrona/assíncrona),
semipresencial e/ou presencial,  ou ainda de forma híbrida.

19.2. Todos(as) os(as) FORMADOR(A)S/OFICINEIRO(A)S terão como atribuições gerais:

a) Realizar as ações sob sua responsabilidade a partir das diretrizes do Programa e do termo  de

CONCESSÃO de bolsa;

b) Organizar  e  encaminhar  impreterivelmente  todos  os  conteúdos  relativos  aos  instrumentos  de

planejamento da oficina;

c) Atuar na formação enquanto oficineiros(as) dos(as) agentes de leitura mediadores(as), agentes de

leitura monitores(as) e agentes de leitura  monitores(as) de cultura digital durante a oficina.

d) Apresentar registro de ação (fotos, vídeos)  por meio de relatório, listas de presença e avaliação da

atividade realizada.

OBSERVAÇÃO: As  ações  dos  AGENTE  DE  LEITURA  FORMADOR(A)-TUTOR(A)  e  AGENTE  DE

LEITURA FORMADOR(A)-OFICINEIRO(A) serão avaliadas pela Secult/Ce, por meio da Coordenadoria

do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (CLLLB), subsidiada pela avaliação dos Agentes de Leitura e a

avaliação  dos  próprios  formadores(autoavaliação),  visando  dar  suporte  à  CLLLB na  formulação  de

orientações técnicas sobre os trabalhos realizados e, ainda, podendo servir como critério de reformulação

para formações futuras.

20. MATERIAL DE APOIO

20.1. A SECULT, a título de permissão de uso especial de bem público, entregará, ao Agente de Leitura
Formador(a)-Tutor(a), material de apoio, objetivando a eficiência na execução das atividades correlatas ao
Projeto Agentes de Leitura, que consistirá em: Acervo Bibliográfico dos Agentes de Leitura.

20.2. O(A) Agente de Leitura Formador(a)-Tutor(a), durante toda a execução do Projeto, será o(a) único(a)
responsável pela guarda, conservação e manutenção do material de apoio colocado à sua disposição,
respondendo  pelos  danos  ou  extravios  independentes  de  dolo,  culpa  ou  qualificação  do  agente
responsável.

20.3. A Formalização de Boletim de Ocorrência pertinente a avarias, extravio ou roubo acima elencado não
eximirá o(a) Agente de Leitura Formador(a)-Tutor(a) das obrigações ora assumidas.

20.4. Em caso de desligamento do Agente de Leitura Formador(a)-Tutor do Projeto, por qualquer motivo, o



acervo bibliográfico será devolvido à Secretaria  da Cultura do Estado para que o seu substituto faça
usufruto dos livros. 

21. DAS PENALIDADES

21.1. Ao (à) bolsista que não cumprir  as obrigações assumidas, ou os preceitos legais, conforme o caso e,
não observadas as condições expostas nos itens 19.1 e 19.2, será aplicada a penalidade de rescisão do
Termo de Concessão de Bolsa.

21.2. Será considerada como 1 (uma) falta a ausência em período de 3h (três horas).

21.3. As faltas justificadas ou injustificadas, que não sejam por motivo de força maior (doença, morte em
família, etc.), serão limitadas a 4 (quatro) durante todo o período de contratação, sob pena de rescisão
contratual por inexecução parcial.

21.4. As  faltas  justificadas,  assim  como  as  de  motivo  de  força  maior,  não  ensejam  a  aplicação  de
penalidade ao bolsista, mas deverão ser repostas em comum acordo com os responsáveis, para que não
haja desconto dos valores correspondentes no cálculo do pagamento devido.

21.5. Durante a vigência do Termo de Concessão de Bolsa, o bolsista estará sujeito à legislação vigente,
em especial ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e Código Penal.

22. DA RESCISÃO DO TERMO DE BOLSA 

22.1. O Termo de Concessão de Bolsa  poderá ser rescindido pela contratante a qualquer tempo, desde
que justificada a rescisão e nos casos previstos no edital e na legislação em vigor.

22.2. O Termo de Concessão de Bolsa poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, sem aplicação
de penalidades, mediante a notificação à outra, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.

22.3. A inexecução total ou parcial das atribuições referente a bolsa poderá ensejar a sua rescisão, desde
que  justificada  a  rescisão,  com  as  consequências   previstas  no  Termo  de  Concessão  e  em  Lei  ou
regulamento.

 

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1  A inscrição do concorrente implica prévia e integral concordância com as normas deste edital.

23.2 O(a)  bolsista   será  responsável  pelo  desenvolvimento  de  sua  atividade  e  pelas  informações  e

conteúdos dos documentos apresentados, excluída qualquer responsabilidade civil ou penal da Secretaria

da Cultura nesse sentido,  cabendo a esta a supervisão e fiscalização das atividades realizadas pelos

bolsistas sob sua administração nos termos deste edital.

23.3 A CLLLB/SECULT poderá fazer o uso da imagem e os registros audiovisuais, bem como de toda

produção decorrente das ações do Programa para fins estritamente institucional, para acompanhamento e

divulgação do Programa nos canais de comunicação e redes sociais da Secretaria da Cultura/Secult-Ce.

23.4  A atuação como bolsista não gera vínculo empregatício com a Secult.



23.5 A Secult/Ce, por meio da Coordenadoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (CLLLB), poderá, a

qualquer tempo, no intuito da realização dos seus objetivos e do desenvolvimento dos processos de ação

cultural, adequar horários e/ou convocar reuniões extraordinárias por contingências do momento.

23.6. Os casos omissos relativos ao presente edital serão resolvidos pela Secretaria da Cultura/Secult-Ce,

ouvidas as áreas competentes.

23.7. A Coordenadoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (CLLLB) estará disponível para responder

eventuais dúvidas sobre este Edital que surjam durante todo o período de inscrições, de segunda-feira a

sexta-feira, das 8h às 17h, em horário comercial, pelo e-mail: agentedeleituraformador@secult.ce.gov.br

Fortaleza, 19 de julho de 2021.

Fabiano dos Santos 

Secretário da Cultura do Estado do Ceará


	I EDITAL BOLSA AGENTE DE LEITURA FORMADOR(A) - 2021
	A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, com fundamento nas disposições da Lei nº 16.214, de 7 de abril de 2017, que institui, no âmbito do Estado do Ceará, o Programa Agentes de Leitura; na Lei nº 16.026, de 01 de junho de 2016, que institui o Plano Estadual da Cultura do Ceará, em especial, em sua Meta 8, prevista no art. 16, §2º; da Lei nº 13.811, de 16 de agosto de 2006, que institui o Sistema Estadual de Cultura - SIEC, e suas atualizações; no Decreto nº 28.442, de 30 de outubro de 2006, que a regulamenta, e suas atualizações; e, em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 37, de 26 de novembro de 2003, que institui o Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP, e suas atualizações; com o Decreto nº 29.910, de 29 de setembro de 2009, que a regulamenta, e suas alterações e atualizações; com a Resolução nº 18/2021 do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS; com a Lei Estadual nº 17.278, de 11 de setembro de 2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021; e, no que couber, com as demais legislações aplicáveis à matéria, torna público o processo de inscrição e seleção de agentes de leitura, o qual se encontra regulamentado neste EDITAL BOLSAS AGENTES DE LEITURA FORMADOR(A) - 2021.
	1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
	1.1. O EDITAL BOLSA AGENTE DE LEITURA FORMADOR 2021 contém, como partes integrantes, sete (07) anexos assim definidos: Apresentação do PROGRAMA AGENTES DE LEITURA (Anexo I); Orientações para a inscrição no MAPA CULTURAL DO CEARÁ (Anexo II); Atribuições das Funções dos(as) Agentes de Leitura Formador (Anexo III); Plano de Trabalho (Anexo IV); Declaração de Residência e Domicílio (Anexo V); Formulário de Recurso (Anexo VI) e Minuta do Termo de Concessão de Bolsa (Anexo VII).
	1.2. Em alinhamento com o Plano Estadual de Cultura, no que diz respeito às políticas afirmativas, e, no mesmo sentido, com a Lei Estadual Nº. 17.432/2021, este edital reserva, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de vagas para bolsistas indígenas e negros(as) residentes em Fortaleza.
	1.3. O presente Edital tem vigência a contar de sua data de publicação até o dia 31 de dezembro de 2023, prorrogável por mais 1 (um ano), de acordo com interesse do Programa e orçamento disponível.
	2. DOS OBJETIVOS
	2.1 A seleção de que trata o presente edital é uma ação voltada ao Projeto de Formação do Programa Agentes de Leitura: Práticas Culturais de Mediação de Leitura e demais Temáticas do Campo do Livro, Leitura e Literatura, e se insere no conjunto de iniciativas do Programa Agentes de Leitura, uma ação do Governo do Estado que vem difundindo, desde de 2006, práticas culturais que incluem a mediação da leitura literária como estratégia de contribuição para a diminuição da pobreza no Ceará. Essas práticas culturais ganharam status de Programa em 2017, por instituição da Lei 16.214 de 17 de abril de 2017. É a lei que inscreve o referido Programa na categoria de Projetos Estruturantes na área da Cultura do Estado do Ceará. Os agentes de leitura são representantes institucionais que, na pessoa de jovens, egressos do ensino médio, exclusivamente, de escolas públicas, e selecionados por edital de seleção pública, desenvolvem atividades de dinamização de acervos literários para famílias que se encontram abaixo da linha da pobreza; famílias vítimas da violência e famílias que têm entre seus membros jovens que nem estudam nem trabalham. Uma atribuição do Agente de Leitura é compreender a partilha da leitura, e o acesso à escrita literária, como estratégia de um conhecimento, que, de forma reflexiva, crítica e dinâmica, o indivíduo pode gerar de si, tanto como da comunidade e do contexto cultural e social ao qual pertence. No exercício do Programa, os agentes de leitura, durante quatro (04) meses, fazem jus ao recebimento de uma bolsa mensal, além de serem beneficiados com uma formação em mediação de leitura, e pelo acesso a um acervo bibliográfico qualificado. Nesta edição de 2021, incluiu-se a prerrogativa do uso de ferramentas digitais nas práticas de mediação de leitura, o que acrescenta, em benefício, para os agentes de leitura o recebimento de tablets e uma formação para a inclusão no ambiente da cultura digital. Para que se cumpra essa política, é condição basilar a formação dos jovens mediadores de leitura para que possam atuar como intermediários entre a produção artística e o fruidor. A política da matéria, que reza este edital, estabelece-se em consonância com os seguintes objetivos:
	a) Democratizar o acesso à formação literária e à cidadania cultural em diversos territórios da cidade;
	b) Desenvolver ações de formação cultural, e a mediação de leituras literárias para todos os públicos, ampliando-lhes as possibilidades de acesso a diferentes gêneros de leitura, que essa linguagem apresenta, bem como às práticas socioculturais que envolvem leitura;
	c) Contribuir com a política setorial de formação cultural no campo do livro, colocando-se a prática da leitura literária, como um bem cultural acessível a todos;
	d) Contribuir com a política de formação cultural de jovens, que atuarão como mediadores e promotores de leitura literária, em diversos bairros da cidade;
	e) Debater sobre práticas leitoras em contexto social de extrema pobreza, em tempos de crise, e o papel do mediador de leitura;
	f) Promover a difusão do conhecimento artístico-cultural, especialmente o literário, organizado tanto em livros, quanto a literatura em sua forma expandida;
	3. DA JUSTIFICATIVA
	O I EDITAL BOLSA AGENTE DE LEITURA FORMADOR é uma das ações referentes ao Programa Agentes de Leitura, regulamentado pela Lei nº 16.214/2017 (lei que Institui no âmbito do Ceará, o Programa Agentes de Leitura). O Programa Agentes de Leitura, uma ação do Governo do Estado que, desde 2006, vem difundindo as práticas culturais de mediação de leitura literária como estratégia de contribuição à minimização da pobreza, é categorizado como parte dos Projetos Estruturantes na área da Cultura. Entre as ações que desenvolvem, estão atividades de dinamização de acervo literário para o alcance das famílias que se encontram abaixo da linha da pobreza; famílias vítimas da violência e famílias que têm entre seus membros jovens que nem estudam nem trabalham. Essa dinamização é realizada por jovens egressos do ensino médio, de escolas públicas, selecionados por meio de edital de seleção pública. A presente edição do Programa Agentes de Leitura traz uma inovação. Trata-se de um projeto piloto no qual se prevê que os(as) agentes de leitura desenvolvam suas atividades de modo virtual, principalmente, considerando-se o contexto atual, enquanto houver riscos reputados à pandemia de covid-19. A experiência do virtual, que já vem acontecendo em outros países da América Latina, abre possibilidades para que o Programa se atualize no sentido de contextualizar a inclusão da cultura digital tanto para os jovens mediadores, quanto para as famílias beneficiadas. Em termos de atualização, significa que, por este novo modelo, os(as) mediadores de leitura farão atendimentos virtuais (enquanto não puderem presencialmente) às famílias beneficiadas pelo projeto. Em se tratando do alcance, o projeto chegará a famílias residentes nas seguintes comunidades e bairros: Comunidade Alto da Paz e Comunidade São Francisco, no bairro Bom Jardim; Comunidade Poço da Draga, no bairro Praia de Iracema; Pan Americano; Comunidades Curió, São Miguel e Palmeirinha, no bairro Curió (Grande Messejana); Comunidade Castelo Encantado, no bairro Vicente Pinzón; e Comunidades Oitão Preto e Moura Brasil, no bairro Moura Brasil.
	Nesta metodologia de trabalho, as famílias receberão tanto o acervo físico como também, em máquinas digitais(tablets). Livros e tablets compõem os instrumentais doados pela Secretaria da Cultura, durante a execução do Programa. Instrumentais estes que, por cujo uso e acesso, serão mediatizadas as ações literárias a serem protagonizadas pelos já referidos jovens, egressos do ensino médio, de escolas públicas. Neste programa piloto para atuação virtual, cada agente de leitura atenderá cinco (05) famílias, preferencialmente com, no mínimo, quatro (04) membros. O programa pressupõe que, em se fazendo a mediação do acervo literário, fortalece-se, em importância, a dimensão do valor simbólico da leitura literária, não só em seu caráter de linguagem artística, mas também como meio transformador de realidades. E, somando-se a isso, com a inclusão digital destas famílias, a Secretaria da Cultura, parte de um projeto literário, e organiza, em outras frentes, um aponte de valores que se agregam para atingir uma cobertura inerente ao seu papel institucional, que é possibilitar às pessoas a agência da própria mobilidade social. Quanto aos(às) agentes de leitura, ao participarem do Programa, são beneficiados por um trabalho, que lhe proporcionará, além de uma rica experiência social: recebimento de bolsas, durante os quatro (04) meses de atuação; formação em mediação de leitura; acesso a um acervo bibliográfico qualificado; e inclusão digital, com recebimento de tablets e formação para uso desta ferramenta em práticas de mediação de leitura. Para a plena execução de suas atividades é indispensável que os jovens recebam formação sobre práticas culturais de mediação de leitura com profissionais experientes. Os formadores são bolsistas selecionados para atuarem no Projeto de Formação do Programa Agentes de Leitura: Práticas Culturais de Mediação de Leitura e demais Temáticas do Campo do Livro, Leitura e Literatura.
	4. DO OBJETO
	4.1. Constitui-se objeto do presente edital a seleção pública para preenchimento de nove (09) vagas de Agente de Leitura Formador. Das nove, são quatro (04) vagas para Agente de Leitura Formador(a)/Tutor(a), e cinco (05) vagas para Agente de Leitura Formador(a)/ Oficineiro(a), no Programa Agentes de Leitura, cujos(as) selecionado(as) atuarão no Projeto de Formação do Programa Agentes de Leitura: Práticas Culturais de Mediação de Leitura e Demais Temáticas do Campo do Livro, Leitura e Literatura – 2021.
	4.2. As bolsas integrantes do presente Edital se dividem em duas (02) categorias, cujos quantitativos e atribuições serão os seguintes:
	a) Agentes de Leitura Formador(a)/Tutor(a): quatro (04) bolsas no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) por 32 horas mensais, de ação efetiva junto à equipe da Coordenadoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas — CLLLB/SECULT-CE e agentes de leitura. Essa carga horária está assim dividida: 16 horas de planejamento e 16 horas de formação com os agentes de leitura;
	b) Agentes de Leitura Formador(a)/Oficineiro(a): cinco (05) bolsas no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), correspondendo a 04 horas de planejamento com a Coordenadoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas — CLLLB/SECULT-CE, e 04 horas de formação, com os agentes de leitura.
	NOTA: Compreendendo o valor das bolsas, todos os custos e despesas, direta ou indiretamente envolvidos, ressaltando-se que não será acrescido nenhum outro valor ao longo do trabalho.
	Tabela 1
	CATEGORIA
	Carga/horária
	Valor
	Vagas
	Duração
	Valor Total do repasse
	FORMADOR/TUTOR(A)
	32h/mês
	R$ 2.200,00
	04
	04 meses
	R$35.200,00
	Formador(a)-oficineiro(a)
	04h/dia
	R$ 1.500,00
	05
	02 dias
	R$7.500
	TOTAL GERAL
	-
	-
	-
	-
	R$ 42.700,00
	5. DOS LOCAIS DE ATUAÇÃO
	5.1. Os bolsistas realizarão suas atividades em plataformas virtuais, em respeito ao cumprimento de orientações sanitárias e decretos de distanciamento social do Governo do Estado/Secretaria da Saúde até que seja informado o contrário.
	5.2 Normalizada a volta de encontros presenciais, as atividades poderão acontecer na sede da Secretaria da Cultura (Secult-Ce), ou em seus equipamentos, tais como: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (BECE), Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, Centros Culturais, Casas de Cultura e Theatro José de Alencar, a serem definidos pela CLLLB, desde que observem as seguintes condições gerais:
	a. Disponibilidade de espaço adequado e seguro com horário fixo para as atividades regulares;
	b. Possibilidade de acolhimento para as turmas e grupos, com infraestrutura de apoio;
	c. Disponibilidade para participação em reuniões de planejamento e avaliação com a equipe do Programa, para construção conjunta, quando for o caso, de proposta político-pedagógica que inclua o próprio equipamento e suas ações como objeto de formação, interação e debate, na formação dos mediadores de leitura.
	6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO
	Encontram-se aptos/aptas a atender às condições de participação nesta seleção:
	Pessoas físicas, com idade igual ou superior a 18 anos, residentes e domiciliadas em Fortaleza, com ensino médio concluído em escola pública, com experiência pedagógica comprovada de atuação como formador(a) do campo da leitura e literatura (escrita e oral), de pelo menos 03 (três) anos, dentro ou fora do estado. 6.1. Agente de leitura formador (a)/tutor(a) pessoa física, com graduação, preferencialmente, em Letras, Pedagogia, Psicologia, Biblioteconomia ou áreas afins; sobre outras graduações não relacionadas de modo direto com essas áreas, serão analisadas considerando a comprovação da experiência que atenda à expectativa do Programa, conforme previsto neste Edital;
	6.2. Agente de leitura formador(a)/oficineiro(a) pessoa física, com ou sem graduação, com experiência de atuação comprovada na área referente ao Módulo/Tema descrito neste edital (Oficina: Comunicação não violenta; Oficina: a arte de contar histórias; Oficina: Leitura em voz alta e a narração literária; Oficina: leitura de livro-imagem e o livro-álbum; Oficina: Rimas, como ler cordel; Oficina: A escrita como ferramenta para mediadores de leitura; Oficina: Clubes de leitura intergeracional; Oficina: Mediação de leitura e a literatura afrodescendente; Oficina: Ler em família, estreitar vínculos; Oficina: A experiência da leitura como acolhimento de si e do outro).
	7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E APOIO FINANCEIRO:
	7.1. Os recursos orçamentários do presente Edital são oriundos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, no Programa 421 - Promoção do Desenvolvimento da Arte e Cultura Cearense, iniciativa 421.1.07 - Promoção do acesso ao Livro e à Leitura e ação 11469 - Dinamização das Ações dos Agentes de Leitura, disponibilizado o valor total de R$ 42.700,00 (quarenta e dois mil e setecentos reais), dotação orçamentária 6774-27100009.13.392.421.11469.03.33903600.1.10.00.0.40.
	7.2. A Secult-CE selecionará nove (09) bolsistas como agentes de leitura formador(a), conforme detalhado no item 4.1 deste Edital.
	8. DAS INSCRIÇÕES NO EDITAL E CADASTRO NO MAPA CULTURAL DO CEARÁ
	8.1 Do período e da forma de inscrição
	8.1.1. Estarão abertas as inscrições no período de 19 de julho a 04 de agosto de 2021. As inscrições são gratuitas e EXCLUSIVAMENTE pelo site http://editais.cultura.ce.gov.br/.
	8.1.2. Todas as informações fornecidas no ato da inscrição deverão ser verídicas e atualizadas. Não serão aceitas inscrições entregues presencialmente na sede da Secult-CE ou materiais postados via Correios.
	8.1.3. Para efeito de inscrição neste edital, todo(a)s o(a)s candidatos(as) deverão estar previamente cadastrados no Mapa Cultural do Ceará, no seguinte endereço: https://mapacultural.secult.ce.gov.br. (conforme ANEXO I).
	
	8.1.4. O(a)s candidatos(a)s que já têm cadastro no Mapa Cultural do Ceará não precisam fazer novo cadastro, podendo atualizar as informações, que julgarem necessárias, até a data do envio de sua inscrição.
	8.2 Do cadastro no Mapa Cultural do Ceará (somente para o(a) candidato(a) que não possui cadastro)
	8.2.1. O Mapa Cultural do Ceará é a plataforma digital do Sistema de Informações Culturais do Estado do Ceará (Siscult), previsto pela Lei nº 13.811, de 16 de agosto de 2006, que institui o Sistema Estadual da Cultura, e regulamentado no Decreto nº 28.442, de 30 de outubro de 2006, e engloba o Cadastro de Profissionais e Instituições da Cultura da SECULT-CE, de que trata o art. 31 da Lei nº 13.811/2006, além de vincular-se aos mapas culturais integrados ao Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais no âmbito da Secretaria Especial da Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo.
	8.2.2. O cadastro no Mapa Cultural do Ceará constitui-se em uma página on-line do(a) candidato(a), cujas informações e documentos inseridos são para fins de apresentação de currículo e/ou portfólio de projetos e ações desenvolvidos que comprovam o histórico de atuação profissional no campo artístico-cultural.
	8.2.3. Os anexos não podem ultrapassar o limite de 5 (cinco) megabytes por arquivo.
	8.2.4. Para fins deste Edital, o perfil de cadastro no Mapa Cultural do Ceará deverá ser como PESSOA FÍSICA - Agente Individual, conforme orientações no ANEXO 2.
	8.2.5.Dúvidas relacionadas ao Mapa Cultural serão sanadas no horário comercial, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, através do link http://bit.ly/mapacultural-ceara-suporte, durante o período de inscrição.
	8.3. Do formulário de inscrição on-line (após cadastro)
	8.3.1. Os(As) candidatos(as) que já estão inseridos no perfil do Mapa Cultural poderão fazer sua inscrição diretamente no formulário entrando no link https://mapacultural.secult.ce.gov.br/oportunidade/3313/
	8.3.2. Para novos(as) candidatos(as) dos editais da Secretaria da Cultura do Ceará, somente após finalizado o cadastro no Mapa Cultural, poderão realizar a inscrição.
	8.3.3. Dados e documentos obrigatórios a serem inseridos no formulário de inscrição on-line para todas as categorias:
	I - Preenchimento completo da ficha de inscrição com os dados da proposta no formulário on-line (obrigatório);
	II- Identidade civil (RG, CNH, Passaporte, Carteira de Trabalho ou Carteira de Aptidão Profissional emitida por órgão competente) (Obrigatório);
	III - Cadastro de Pessoa Física (CPF) (obrigatório);
	IV - Currículo (obrigatório);
	V - Portfólio de atividades realizadas - obrigatório para Formador(a)-Oficineiro(a) e opcional para Formar(a)Tutor(a). O portfólio deverá ser em um único arquivo comprimido de PDF;
	VI. Comprovante de Endereço ou Declaração de Residência (ANEXO V) (obrigatório);
	VII. Comprovação de experiência como formador(a) cultural no campo do livro, leitura, literatura e Bibliotecas condizente com a função/ação que pretende;
	VIII. Carta de intenção: documento que abordará o interesse em compor este Programa (limite de 1 página - modelo livre);
	IX. Plano de trabalho/formação (justificativa, objetivos, ações desenvolvidas, bibliografia de suporte, resultados esperados) para Formador(a)-Tutor(a): de tema relacionado à formação do leitor literário e do mediador de leitura, de acordo com sua escolha;
	X. Os(as) interessados(as) em concorrer à bolsa de Formador(a) - Oficineiro(a) para ministrar oficina, deverão assinalar a alternativa referente ao Módulo/Tema para o qual se sente apto(a), podendo escolher até 3 (três) opções, indicando a escolha de interesse preferencial. Deverá apresentar 01 (um) plano de trabalho para cada oficina de sua escolha (justificativa, objetivos, ações desenvolvidas, bibliografia de suporte, resultados esperados). Os selecionados serão chamados para atuar em uma única oficina, conforme sua(s) escolha(s) na inscrição, mediante convocação desta Secretaria e necessidade do Programa;
	8.3.4. Os anexos não podem ultrapassar o limite de 5 (cinco) megabytes por arquivo.
	8.3.5. Todos os documentos requisitados, assim como todas as informações necessárias, estão discriminadas nas fichas de inscrição on-line, sendo necessário o upload (anexo de arquivos) de parte do material e o direcionamento através de links (endereços de páginas na Internet) para vídeo, áudio e para o material apresentado pelo proponente.
	8.3.6. Para melhor desempenho no momento da inscrição on-line, recomenda-se a utilização dos navegadores Firefox ou Google Chrome. Os vídeos (caso componham o processo de inscrição) deverão ser inseridos através de links dos serviços Youtube (https://www.youtube.com/) como vídeo não listado ou Vimeo (https://vimeo.com) ou google drive, disponibilizado por meio de link com acesso aberto.
	8.3.7. A Secult disponibiliza atendimento on-line aos candidatos(as) em dias úteis, das 8 às 17 horas, durante o período de inscrição, através do e-mail: agentedeleituraformador@secult.ce.gov.br.
	8.3.8. A Secult não se responsabilizará por congestionamento do sistema ou qualquer fato superveniente que impossibilite a inscrição até às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do último dia de inscrição.
	8.3.9. Serão consideradas válidas somente as inscrições finalizadas, por meio do envio da proposta, até o horário e data limite estipulados neste Edital. Serão desconsideradas as propostas com status de rascunho, que se constituem como propostas NÃO enviadas.
	8.3.10. A apresentação da inscrição implica prévia e integral concordância do(a) candidato(a) com as disposições previstas neste Edital.
	8.3.11. O candidato será o único responsável pela veracidade das informações e documentos encaminhados, isentando a Secult de qualquer responsabilidade civil ou penal.
	8.3.12. Eventuais irregularidades na documentação e informações enviadas no ato da inscrição, constatadas a qualquer tempo, implicará inabilitação ou desclassificação do(a) candidato(a), sem prejuízo da aplicação das medidas legais cabíveis.
	8.3.13. Em caso de envio de mais de 01 (uma) inscrição pelo mesmo(a) candidato(a), será considerada a segunda inscrição enviada, sendo automaticamente indeferida a primeira inscrição.
	9. DAS CONDIÇÕES DO INDEFERIMENTO
	9.1. São vedações à participação neste Edital:
	9.1.1 A participação simultânea nas duas categorias previstas neste Edital. Portanto só será aceita inscrição de um(a) mesmo (a) candidato(a) em 1 (uma) das 2 (duas) categorias prevista neste edital;
	9.1.2. Ser servidor público estadual (ativo e inativo) e/ou funcionário/a vinculado à Secult e a seus equipamentos culturais. Essa vedação se estende a cônjuge e parentes de até 2º grau.
	9.1.3. Inscrições com pendências de envio de qualquer documento obrigatório, documentos ILEGÍVEIS, ou o PREENCHIMENTO INCORRETO DE ANEXOS;
	9.1.4. Ser membro da Comissão de Avaliação e Seleção. Essa vedação se estende a cônjuge, ascendente, descendente, até o 2º grau, além de seus sócios comerciais;
	10. DO PROCESSO SELETIVO E DA AVALIAÇÃO
	A presente seleção é de fase única. Os(as) candidatos(as) serão avaliados(as) com base em critérios
	detalhados a seguir, compreendendo a análise documental e a análise técnico-pedagógica.
	10.1. Da Análise Documental e Técnica: de caráter classificatório, consiste na análise documental de todo material apresentado no ato de inscrição. A pontuação máxima será de até 14 pontos para as duas categorias.
	10.1.1. BOLSA AGENTES DE LEITURA FORMADOR(A)-TUTOR(A)
	Tabela 2 - Pontuação de formação acadêmica e complementar
	Documentos
	Pontuação
	FORMAÇÃO ACADÊMICA: Pós-graduação Lato Sensu específico na Área/Linguagem
	1 ponto
	Aperfeiçoamento Específico na Linguagem: Curso Livre (mínimo 120h), cursos profissionalizantes (mínimo 200h), cursos técnicos (mínimo 800h) e/ou 2º Curso Superior de áreas afins (Completo/Incompleto) - eleger apenas 1 (um) documento.
	1 ponto
	EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA (sua atuação como artista) - eleger no mínimo 1 (um) e no máximo 4 (quatro) documentos.
	ATENÇÃO: As experiências artísticas digitais serão aceitas se forem produtos de seleção de editais culturais de iniciativas públicas e/ou privadas.
	Totalizando até 4 (quatro) pontos, considerando até 1 (um) um ponto por documento.
	EXPERIÊNCIA ARTÍSTICO-PEDAGÓGICA (experiência como formador/a relacionada com uma linguagem artística) - eleger no mínimo 1 (um) e no máximo 4 (quatro) documentos.
	ATENÇÃO: As experiência artístico-pedagógica digitais serão aceitas se forem produtos de seleção de editais culturais de iniciativas públicas e/ou privadas.
	Totalizando até 4 (quatro) pontos, considerando até 1 (um) ponto por documento
	FORMAÇÃO CULTURAL - eleger no mínimo 1 (um) e no máximo 4 (quatro) documentos. (Experiência estética/ aprendizagem do campo artístico-cultural: espetáculos, oficinas, cursos livres etc).
	ATENÇÃO: As experiências culturais digitais serão aceitas se forem produtos de seleção de editais culturais de iniciativas públicas e/ou privadas.
	Totalizando até 4 (quatro) pontos, com a seguinte pontuação por TIPO de documento: Comprovante de experiência na função pretendida e/ou em outros programas de formação = até 1 (um) ponto; outros comprovantes = 0,75 ponto;
	OBSERVAÇÃO¹: EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA (sua atuação como artista) - eleger no mínimo 1 (um) e no máximo 4 (quatro) documentos, todos reunidos em um único documento de PDF.
	OBSERVAÇÃO²: EXPERIÊNCIA ARTÍSTICO-PEDAGÓGICA (experiência como formador/a relacionada com uma linguagem artística) - eleger no mínimo 1 (um) e no máximo 4 (quatro) documentos, todos reunidos em um único documento de PDF.
	OBSERVAÇÃO³: FORMAÇÃO CULTURAL - eleger mínimo 1 (um) e no máximo 4 (quatro) documentos. (Experiência estética/ aprendizagem do campo artístico-cultural: espetáculos, oficinas, cursos livres etc), todos reunidos em um único documento de PDF.
	10.1.2. AGENTE DE LEITURA FORMADOR(A)-OFICINEIRO(A):
	TABELA 3 - Pontuação das experiências artístico-pedagógicas
	Documentos
	Pontuação
	EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA - eleger no mínimo 1 (um) e no máximo 4 (quatro) documentos.
	ATENÇÃO: As experiências artísticas digitais serão aceitas se forem produtos de seleção de editais culturais de iniciativas públicas e/ou privadas.
	Totalizando até 4 (quatro) pontos, considerando até 1 (um) ponto por documento.
	EXPERIÊNCIA ARTÍSTICO-PEDAGÓGICA - eleger no mínimo 1 (um) e no máximo 5 (cinco) documentos.
	ATENÇÃO: As experiência artístico-pedagógica digitais serão aceitas se forem produtos de seleção de editais culturais de iniciativas públicas e/ou privadas.
	Totalizando até 5 (cinco) pontos, considerando até 1 (um) ponto por documento
	FORMAÇÃO CULTURAL - eleger no mínimo 1 (um) e no máximo 5 (cinco) documentos. Experiência estética/ aprendizagem do campo artístico-cultural (oficina, cursos livres etc)
	ATENÇÃO: As experiências culturais digitais serão aceitas se forem produtos de seleção de editais culturais de iniciativas públicas e/ou privadas.
	Totalizando até 5 (cinco) pontos, com a seguinte pontuação por TIPO de documento: Comprovante de experiência na função pretendida e/ou em outros programas de formação = até 1 (um) ponto; outros comprovantes = 0,75 ponto;
	OBSERVAÇÃO¹: EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA - eleger no mínimo 1 (um) e no máximo 4 (quatro) documentos, todos reunidos em um único documento PDF.
	OBSERVAÇÃO²: EXPERIÊNCIA ARTÍSTICO-PEDAGÓGICA - eleger no mínimo 1 (um) e no máximo 5 (cinco) documentos, todos reunidos em um único documento PDF.
	OBSERVAÇÃO³: FORMAÇÃO CULTURAL - eleger no mínimo 1 (um) e no máximo 5 (cinco) documentos. experiência estética/ aprendizagem do campo artístico-cultural (oficina, cursos livres etc),todos reunidos em um único documento PDF.
	Observações: Serão validados para pontuação os seguintes documentos comprobatórios, atestados pela Comissão de Avaliação e Seleção, nos quais conste, obrigatoriamente, o nome do candidato e/ou, nome artístico, nome do grupo, foto ou imagem que o identifique como integrante:
	a) Fichas técnicas de programas artísticos e produtos culturais;
	b) Matéria em jornal, sites, revistas;
	c) Diplomas, certificados, declarações de cursos concluídos;
	d) Outros documentos validados pela Comissão de Avaliação.
	e) Documentos relativos a uma mesma atividade, em diferentes edições de um mesmo projeto ou programa de formação, serão considerados como documentos distintos com pontuação individual.
	f) Documentos relativos a um mesmo espetáculo ou produção artística serão considerados como um único comprovante.
	10.2. Da Análise Técnico-pedagógica: de caráter classificatório, contará com dois documentos de análise: carta de intenção (1 página) e plano de trabalho (ANEXO IV). A pontuação máxima será de até 10 pontos.
	10.2.1.  Critério de 0 a 5 pontos - A Carta de Intenção: Alinhamento aos princípios do Programa, conforme Anexo I, até 1 (um) ponto; Consistência de concepção, conceitos e atribuições coerentes com Anexo I e III até 1,5 (um e meio) ponto; Clareza na expressão das intenções e dos argumentos apresentados para a inscrição como formador/a no Programa, até 1,0 (um) ponto; Sistematização e articulação de ideias, até 1,0 (um) ponto; Conformidade gramatical, estrutura e desenvolvimento do texto com fluidez e coerência no encaminhamento lógico da argumentação, até 0,5 (meio) ponto.
	10.2.2. Critério de 0 a 05 pontos - Plano de Trabalho: Adequação da proposta ao tema: até 1 (um) ponto; Clareza na expressão dos conceitos (no campo teórico, prático) e argumentos apresentados na justificativa da proposta em relação ao módulo do programa: até 1 (um) ponto; Conformidade gramatical, estrutura e desenvolvimento do texto com fluidez e coerência no encaminhamento lógico da argumentação até 1 (um) ponto; Adequação da estratégia de atuação sobre o grupo, atividades relacionadas com os objetivos, recursos/meios (considerar atuação em plataforma virtual) até 1 (um) ponto.
	10.3. Serão classificados os candidatos cujo somatório de pontos da análise documental e da análise técnico-pedagógica seja igual ou superior ao ponto de corte, a saber:
	a) Os(as) candidatos(as) que obtiverem pontuação inferior a 13 (treze) pontos serão desclassificados do Edital de Seleção de Bolsista.
	b) A pontuação máxima será de 24 (vinte e quatro) pontos, considerando a soma da análise documental e da análise técnico-pedagógica.
	11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
	11.1. Para efeitos de desempate na categoria AGENTE DE LEITURA FORMADOR(A)-TUTOR(A) serão utilizados os critérios abaixo determinados, na seguinte ordem:
	a) Maior pontuação recebida nos comprovantes de formação acadêmica;
	b) Maior pontuação recebida nos comprovantes de experiências artístico-pedagógica;
	c) Maior pontuação recebida nos comprovantes de experiência artística;
	d) Maior pontuação no plano de trabalho;
	e) Maior pontuação na carta de intenção;
	f) Maior idade.
	 
	11.2 Para efeitos de desempate na categoria AGENTE DE LEITURA FORMADOR(A)/OFICINEIRO(A) serão utilizados os critérios abaixo determinados, na seguinte ordem:
	a) Maior pontuação recebida nos comprovantes de experiências artístico-pedagógica;
	b) Maior pontuação recebida nos comprovantes de formação cultural;
	c) Maior pontuação recebida nos comprovantes de experiência artística;
	d) Maior pontuação no plano de trabalho;
	e) Maior pontuação na carta de intenção;
	f) Maior idade.
	12. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
	12.1. A Secult publicará o resultado preliminar com a relação dos classificados e classificáveis, por ordem decrescente de pontuação pela Comissão de Avaliação e Seleção.
	12.2. O resultado preliminar da etapa de Avaliação e Seleção será divulgado no site dos editais da Secult, http://editais.cultura.ce.gov.br/, sendo de total responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar a atualização dessas informações.
	12.3. Após a publicação do resultado preliminar da Etapa de Avaliação e Seleção, caberá pedido de recurso no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a contar do dia seguinte à publicação do resultado.
	12.4. O pedido de recurso deverá conter, obrigatoriamente, justificativa e ser encaminhado exclusivamente para o e-mail agentedeleituraformador@secult.ce.gov.br em formulário específico de recurso (Anexo VI), disponível no site http://editais.cultura.ce.gov.br/, sendo vedada a inclusão de novos documentos.
	12.5. A Comissão de Avaliação e Seleção fará o julgamento dos pedidos de recurso e, em casos que considere procedentes, realizará a reavaliação da proposta.
	12.6. O resultado do recurso e a lista de classificados será divulgado no site oficial da Secult (https://www.secult.ce.gov.br/) e na página dos Editais da Secult (http://editais.cultura.ce.gov.br/), sendo de total responsabilidade do proponente acompanhar a atualização dessas informações.
	13. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO:
	13.1. A Comissão de Avaliação e Seleção será composta por, no mínimo, 6 (seis) membros, sendo 4 (quatro) da CLLLB, um dos quais presidirá a comissão, mais 01 (um) representante da Biblioteca Pública Estadual do Ceará (BECE) e 01 (um) representante do Sistema Estadual de Bibliotecas da Secult/Ce .
	13.2. Não poderão participar da Comissão de Avaliação e Seleção pessoas inscritas no presente edital, bem como seus familiares.
	13.3. Além da análise documental, a Comissão de Avaliação e Seleção analisará os inscritos conforme critérios estabelecidos neste Edital;
	13.4. Compete à Comissão de Avaliação e Seleção:
	a) Realizar habilitação documental: verificar se a documentação da inscrição, de cada candidato(a), está de acordo com este Edital, indeferindo aquela que não atender ao estabelecido;
	b) Elaborar, organizar e aplicar os instrumentos de avaliação dos(as) candidatos(as), atribuindo as pontuações, de acordo com os critérios deste Edital.
	c) Elaborar parecer individual para cada candidato habilitado com justificativa para pontuação conferida;
	d) Elaborar documento com ordem de classificação do(a) candidato(a) selecionado(a) e encaminhar para publicação do Resultado Preliminar no site da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará.
	e) Apreciar e responder recursos;
	f) Consolidar Resultado Final por ordem de classificação.
	13.5. É facultado à Comissão de Avaliação e Seleção, bem como à SECULT, promover ou determinar diligências destinadas à comprovação de informações ou documentos constantes das inscrições, vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar obrigatoriamente na inscrição.
	14. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
	14.1. A lista final dos selecionados e classificáveis será homologada pelo Secretário da Cultura do Estado do Ceará e enviada para publicação no Diário Oficial do Estado (D.O.E.), na página oficial da Secult (https://www.secult.ce.gov.br/) e na página dos Editais da Secult (http://editais.cultura.ce.gov.br/).
	14.2. Não caberá recurso do resultado final.
	15. DO CALENDÁRIO DAS FASES DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
	15.1. O processo de inscrição e seleção obedecerá ao seguinte calendário (passível de alteração por parte da SECULT):
	ETAPA
	DATA inicial
	DATA FINAL/DE ENCERRAMENTO
	Inscrições
	19 de julho
	04 de agosto
	Período de Análise e avaliação
	05 de agosto
	18 de agosto
	Publicação do Resultado Preliminar
	19 de agosto
	19 de agosto
	Período recursal
	20 de agosto
	24 de agosto
	Análise dos recursos
	25 de agosto
	27 de agosto
	Publicação final
	30 de agosto
	30 de agosto
	16. DO REPASSE DO RECURSO AOS SELECIONADOS
	16.1. A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, após homologação do resultado final, abrirá os processos administrativos de cada bolsista, contendo a documentação enviada para inscrição, e procederá à oficialização dos Termos de Concessão das Bolsas.
	16.2. O recurso para o/a Agente de Leitura Formador(a)-Tutor, será repassado em 04 (quatro) parcelas, por meio de Termo de Concessão de Bolsa, a ser firmado entre a Secult e os bolsistas selecionados neste Edital, através de conta corrente EXCLUSIVA no BANCO BRADESCO. Para o Agente de Leitura Formador(a)-Oficineiro(a), será realizado repasse único no valor da oficina através de conta corrente EXCLUSIVA no BANCO BRADESCO.
	17. DO TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSAS
	17.1. O(a)s candidato(a)s aprovado(a)s e convocado(a)s, deverão atender à convocação para a assinatura do Termo de Concessão de Bolsa, formulado pela SECULT, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, sob pena de desclassificação.
	17.2. Os selecionados serão convocados para firmar TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA, que será publicado no Diário Oficial do Estado.
	17.3. Na falta de manifestação, desistência expressa ou irregularidade da documentação exigida, do interessado no prazo estabelecido para firmar o TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA, poderá ser convocado outro(a) Agente de Leitura Formador(a)-Tutor(a) e Agente de Leitura Formador(a)-Oficineiro(a), que atenda aos critérios deste edital.
	17.4. O(A) Classificado(a) receberá por correio eletrônico (e-mail) uma convocatória da Secult, solicitando abertura de conta corrente no BRADESCO;
	17.4.1. A Secult emitirá documento de orientação para abertura de conta;
	17.4.2 Após a abertura da conta compete ao classificado enviar o número da Agência e número da conta corrente emitidos pelo próprio Banco;
	17.4.3 O Termo de Concessão de Bolsa só será enviado após abertura da conta corrente;
	17.4.4 Após o envio das informações da conta bancária, os selecionados receberão por e-mail o TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA para assinatura. De posse do Termo, este precisará ser impresso, assinado e devolvido para a SECULT para posterior publicação em Diário Oficial do Estado. A assinatura do Termo também poderá ser realizada por meio da assinatura eletrônica gratuita do Governo Federal, no LINK: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica
	18. DO PAGAMENTO
	18.1. Os valores devidos ao(à) bolsista só serão pagos mediante a devolução do Termo de Concessão de Bolsa;
	18.2. Os valores devidos ao(à) bolsista serão apurados mensalmente de acordo com as horas efetivamente trabalhadas, desde que comprovada a execução dos serviços através da entrega à CLLLB dos documentos modelos preenchidos corretamente:
	I. Declaração de Horas Trabalhadas atestadas pelo responsável vinculado;
	II. Listas de Presença da participação dos(as) agentes de leitura mediador(a)s, agentes de leitura monitore(a)s e agentes de leitura monitores de cultura digital nas formações e/ ou oficinas;
	III. Formulários que venham a ser instituídos pela CLLLB para o acompanhamento da execução do(a) bolsista, sem rasuras;
	IV. Relatório de Acompanhamento conforme orientação da CLLLB.
	Observação: O(a) bolsista somente fará jus ao pagamento da remuneração se forem cumpridas todas as suas obrigações perante a Secretaria da Cultura, inclusive a entrega dos respectivos relatórios no prazo determinado.
	18.3 O/A bolsista deverá abrir conta corrente bancária de Pessoa Física, própria e única, no BANCO BRADESCO, para recebimento dos valores que lhe sejam devidos.
	19. DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS
	19.1 Todos(as) os(as) bolsistas Agentes de Leitura Formador(a)-Tutor(a), que atuarão na formação básica, na formação continuada, e no acompanhamento das atividades dos agentes de leitura mediador, agentes de leitura monitore(a)s e agentes de leitura monitore(a)s de cultura digital, terão como atribuições gerais:
	a) Difundir o Programa de acordo com suas diretrizes e em diálogo com a equipe gestora e técnica da Coordenadoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (CLLLB);
	b) Proceder conforme as atribuições da função para a qual foi convocado (ANEXO III) e orientações da Secult/CLLLB;
	c) Realizar as ações sob sua responsabilidade a partir das diretrizes do Programa e do termo de CONCESSÃO de bolsa;
	d) Organizar e encaminhar impreterivelmente todos os conteúdos relativos aos instrumentos de planejamento e avaliação de atividades, sempre que solicitados (registro de ação, relatórios, listas de presença, etc), atendendo a exigência do art. 6º da Lei 16.214, “Os Agentes de Leitura deverão enviar mensalmente relatório circunstanciado de suas atividades para a SECULT, discriminando, no mínimo, a quantidade de pessoas atendidas, a localidade de atuação e o cumprimento das metas estabelecidas pela Secretaria”.
	e) Atuar, também, como agente público da cultura, participando direta e indiretamente na criação e na produção do conteúdo de formação no âmbito do Programa;
	f) Participar dos encontros semanais de equipes que ocorrerão às terças-feiras, entre 9h e 16h, com duração de 4 horas;
	g) Observar que outras reuniões poderão acontecer conforme necessidades da Secretaria da Cultura/CLLLB e serão agendadas para as quartas-feiras ou às quintas-feiras no período da manhã ou da tarde;
	h) As atividades do/a agente de leitura formador(a) serão de forma remota (síncrona/assíncrona), semipresencial e/ou presencial, ou ainda de forma híbrida.
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