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ANEXO I 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
Edital SEDAC nº 15/2012 
Edital para Inscrição, Seleção e Concessão de Bolsa de Complementação de 
Renda para Agentes de Leitura  
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

Nome Completo:  

Data de Nascimento:       /       /  Sexo: 

RG:  Órgão Expedidor: CPF: 

Endereço Residencial:  

CEP:  Bairro/Distrito: Cidade: 

DDD: Telefone: Celular: Fax: 

E-mail:   

Reg. no Cadastro Único da União ou NIS - Número de indicador social: 

Escolaridade:  

(     ) Nível Médio (2º grau) (   ) técnico (   ) científico /             (   ) completo (   ) incompleto   

Até que série? ___________________________________________________________ 

(     ) Curso Técnico (     ) incompleto (     ) completo      

Qual: ___________________________________________________________________ 

( ) Nível Superior (graduação) ( ) incompleto ( ) completo      
Qual: ___________________________________________________________________ 

(     ) Outros      

Quais: _________________________________________________________________________ 

 

Documentos apresentados: 

(     ) Cópia de Documento de identidade com foto (Carteira de Identidade ou Carteira de motorista -
CNH) 

(     ) Cópia do CPF        (     ) Cópia do Comprovante de Residência (água, energia etc)     

(     ) Cópia do Certificado do Ensino Médio       (     ) Cópia do Cadastro Único da União- NIS – se 
houver         

(     ) Currículo      (     ) Termo de Cooperação técnico-financeira assinado 

(     ) Outros (certificados ou declarações) : ___________________________________________ 

Experiência em trabalho comunitário (enumere os realizados nos últimos três anos e anexe 
comprovantes): 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Atividades desenvolvidas que demonstrem experiência anterior com promoção da leitura (anexar 
comprovantes): 

1. 

2. 

3. 

Assinatura do Candidato: 
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ANEXO II 
QUADRO GERAL DE VAGAS 

 
Edital SEDAC nº 15/2012 
Edital para Inscrição, Seleção e Concessão de Bolsa de Complementação de Renda para Agentes de Leitura  
 



 

12 

 

ANEXO III 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA 

 
Edital SEDAC nº 15/2012 
Edital para Inscrição, Seleção e Concessão de Bolsa de Complementação de 
Renda para Agentes de Leitura  
 

MINUTA 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-FINANCEIRA que 
celebram o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por 
intermédio da SECRETARIA DA CULTURA, e 

______________, para os fins abaixo especificados. 
 
Expediente nº ____-11.00/__-_ 
 

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO 
DA CULTURA, inscrita no CNPJ sob o nº ____________, com sede administrativa na Av. Borges de 
Medeiros, nº 1501, 19º andar, Porto Alegre/RS, neste ato representada pelo titular, LUIZ ANTÔNIO DE 
ASSIS BRASIL E SILVA, CPF n° ____________, doravante denominada SEDAC, e 
_____________________, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade nº ____________, 
expedida pela _______, inscrito(a) no CPF sob o nº ____________, residente e domiciliado(a) à rua 
_______________________________________________, doravante denominado BOLSISTA AGENTE 
DE LEITURA, devidamente selecionado na forma do Edital SEDAC nº 15/2012, conforme resultado final 
publicado no Diário Oficial do Estado, edição de ...... de ............ de 20__, p. __, com fundamento no 
disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto Federal nº 6.170, de 25 de 
setembro de 2007, no Decreto Federal nº 6.226, de 4 de outubro de 2007, na Portaria Interministerial nº 
507, de 24 de novembro de 2011, no Convênio FBN nº 763508/2011, de 26 de junho de 2012, firmado 
entre a Fundação Biblioteca Nacional e a Secretaria de Estado de Cultura, resolvem firmar o presente 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-FINANCEIRA, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
O objeto deste TERMO consiste no estabelecimento de um programa cooperativo, 

através da concessão de bolsas de complementação de renda mensal, objetivando a realização do 
Projeto “Agentes de Leitura” no Estado do Rio Grande do Sul,  o qual tem por finalidade a promoção da 
inclusão social através da execução de atividades culturais direcionadas à difusão do livro e da leitura, 
categoria Agente de Leitura _________, na reigão/município __________. 
   

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

  
2.1 Para a consecução do objeto, as partes se obrigam a zelar pela eficiência e pelo 

cumprimento dos encargos ora assumidos, para resguardar o interesse público sempre subjacente, 
competindo-lhes especificamente: 

 
I – À SEDAC: 
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a) Gerenciar e coordenar as ações concernentes ao objeto deste TERMO, 
acompanhando e avaliando a adequada execução das atividades mediante a análise dos relatórios de 
desempenho trimestral; 

b) Efetuar ou orientar a abertura de conta bancária específica para fins de repasse das 
bolsas, efetivando, inclusive, todas as diligências necessárias à expedição dos respectivos cartões 
bancários; 

c) Promover a capacitação do BOLSISTA AGENTE DE LEITURA selecionado no 
tocante à metodologia operacional a ser utilizada; 

d) Instaurar o devido processo administrativo com vistas a apurar eventuais denúncias 
ou em razão de constatação de desempenho insatisfatório do BOLSISTA AGENTE DE LEITURA, 
garantindo a este o direito de defesa, com decisão final emitida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis; 

e) Efetivar a suspensão ou cancelamento da bolsa nos casos previstos; 
f) Proceder a convocação de bolsista agente de leitura suplente; 
g) Efetivar, através do devido processo licitatório, a aquisição de todo o material a ser 

utilizado pelo BOLSISTA AGENTE DE LEITURA durante a execução do projeto; 
h) Efetuar a aquisição, conferência, entrega no início e distribuição ao final do projeto, 

dos itens disponibilizados ao BOLSISTA AGENTE DE LEITURA mediante comodato (livros, bicicletas, 
mochilas, etc.), segundo os critérios fixados pela SEDAC. 

  
II – Ao BOLSISTA AGENTE DE LEITURA: 
a) Participar em todas as fases da capacitação continuada presenciais e por plataforma 

de educação à distância (EAD); 
b) Cumprir carga horária mínima de 20 (vinte) horas semanais; 
c) Atender a pelo menos 25 (vinte e cinco) famílias de sua localidade, desenvolvendo 

atividades de promoção da leitura, no caso do Agente de Leitura de Campo; 
d) Dedicar tempo de estudo para leitura do acervo do projeto, aprimorar atividades de 

fomento à leitura e planejar aquelas a serem desenvolvidas junto às famílias; 
e) Elaborar relatórios mensais contendo o resumo das atividades realizadas, 

acompanhamento de suas próprias atividades ligadas à leitura e registro sobre o uso do acervo 
bibliográfico recebido; 

f) Realizar reuniões mensais com outros bolsistas de seu município de atuação para 
compartilhar experiências, articular ações conjuntas, trocar informações e permutar livros, no sentido de 
adequar o interesse das famílias ao do acervo disponível; 

g) Colaborar na elaboração do relatório trimestral do projeto; 
h) Diligenciar a guarda, conservação e manutenção do acervo bibliográfico, bicicleta, 

mochila e uniforme durante todo o período de execução do projeto; 
i) Proceder ao controle do acervo bibliográfico colocado sob sua responsabilidade, 

registrando empréstimos, orientando usuários e realizando cuidados básicos de conservação, 
considerando-se responsabilidade exclusiva do BOLSISTA AGENTE DE LEITURA o reparo ou 
reposição dos mesmos em caso de dano, perda ou roubo; 

j) Na hipótese de mudança de município, ou necessitando o BOLSISTA AGENTE DE 
LEITURA se afastar temporariamente do projeto, em razão de gravidez, doença ou motivo de força 
maior, deverá comunicar o fato por escrito diretamente à Coordenação Estadual do Projeto objetivando a 
tomada das devidas providências junto às famílias atendidas e demais procedimentos burocráticos e 
avaliativos para possível substituição por outro agente de leitura; 

l) O BOLSISTA AGENTE DE LEITURA licenciado fica ciente que a Coordenação 
Estadual do Projeto não tem obrigação de reintegrá-lo ao final da licença, e que ficará da avaliação de 
desempenho daquele que o substituiu. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS BOLSAS CONCEDIDAS 
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3.1 Conforme os critérios estabelecidos pela Coordenação Nacional do Projeto, ao 
BOLSISTA AGENTE DE LEITURA será paga, mensalmente, uma bolsa no valor de R$ 350,00 
(trezentos e cinquenta reais). 

3.2 As despesas com a execução do presente termo de cooperação correrão por conta 
da SEDAC. 

3.3 Este termo entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá a duração de 12 
(doze) meses, permitida uma única prorrogação por igual período, mediante a comprovação de 
aproveitamento do BOLSISTA AGENTE DE LEITURA e da disponibilidade orçamentária para 
continuidade do projeto. 

3.4 A prorrogação deste instrumento se dará por meio de termo aditivo, ressalvando-se a 
necessidade da existência de disponibilidade orçamentária para o projeto. 

3.5 O pagamento da bolsa será suspenso quando não for cumprida a obrigatoriedade de 
participação na elaboração dos relatórios ou no caso de verificação de desempenho insuficiente, sendo 
este fato determinante também para o cancelamento da bolsa, de acordo com avaliação do agente 
articulador de leitura e desde que validada pela Coordenação Estadual do Projeto. 

   

CLÁUSULA QUARTA - DO CARTÃO BANCÁRIO 

  
4.1 A SEDAC entregará ao BOLSISTA AGENTE DE LEITURA cartão bancário para fins 

de recebimento da bolsa referida na cláusula quarta deste termo, cuja guarda, manutenção e utilização 
serão de exclusiva responsabilidade do BOLSISTA AGENTE DE LEITURA, não podendo ser atribuídos 
à SEDAC quaisquer prejuízos advindos da má utilização, perda ou roubo do referido cartão. 

4.2 Em caso de perda ou roubo do cartão, o BOLSISTA AGENTE DE LEITURA  deverá 
registrar o ocorrido junto à delegacia de polícia mais próxima de sua residência e, mediante a 
apresentação do Boletim de Ocorrência (BO), solicitar a segunda via do cartão no Banco do Brasil S/A. 

4.3 A senha do cartão é pessoal e intransferível, sendo de responsabilidade exclusiva 
do BOLSISTA AGENTE DE LEITURA qualquer consequência resultante de divulgação indevida. 

   

CLÁUSULA QUINTA - DA EXCLUSÃO DO BOLSISTA AGENTE DE LEITURA 

  
5.1 Será desligado do projeto o BOLSISTA AGENTE DE LEITURA que: 
a) Descumprir as obrigações assumidas no presente termo e que não participar das 

atividades nele definidos; 
b) Transferir sua residência, independente dos motivos que a ensejaram, para bairro ou 

município diverso daquele para o qual foi selecionado para atuar; 
c) Apresentar desempenho considerado insuficiente, segundo avaliação do agente 

articulador de leitura e desde que validada pela Coordenação Estadual do Projeto. 
5.2 Excetuam-se das condições previstas na alínea “b” desta cláusula as alterações de 

domicílio relacionadas com a melhoria do desempenho profissional do BOLSISTA AGENTE DE 
LEITURA, desde que previamente analisada pela Coordenação Estadual do Projeto. 

5.3 Havendo constatação de descumprimento das obrigações assumidas pelo 
BOLSISTA AGENTE DE LEITURA, seja através de denúncia ou mediante o resultado dos relatórios de 
desempenho, será instaurado o devido processo administrativo, concedendo-se ao mesmo o direito à 
ampla defesa. 

5.4 Concluindo o processo administrativo pelo afastamento do BOLSISTA AGENTE DE 
LEITURA, a Coordenação Estadual do Projeto sustará, de imediato, o pagamento da bolsa concedida. 
Havendo configuração de danos ao Estado ou a terceiros, a Coordenação Estadual do Projeto remeterá 
o feito para a Assessoria Jurídica da SEDAC com vistas à adoção das medidas judiciais cabíveis. 
  

CLÁUSULA SEXTA - DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE APOIO 
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6.1 A Coordenação Estadual do Projeto, a título de permissão de uso especial de bem 
público, e com o objetivo de permitir a eficiência na execução das atividades correlatas, entregará 
ao BOLSISTA AGENTE DE LEITURA os seguintes bens: 

a) 01 (uma) bicicleta; 
b) 01 (uma) mochila; 
c) 01 (um) boné; 
d) 01 (uma) camiseta; 
d) Acervo bibliográfico com 100 (cem) livros, descrito e quantificado; 
e) 01 (um) crachá; 
f) 01 (um) pen drive de 16 GB; 
g) 02 (dois) cadernos 96 folhas (203 X 280 mm); 
h) 01 (uma) pasta plástica por agente. 
6.2 O caderno de campo será de uso exclusivo do BOLSISTA AGENTE DE LEITURA, 

fazendo parte do seu processo avaliativo, cujo conteúdo poderá ser usado como parte dos relatórios ou 
em publicações referentes ao projeto. 

6.3 O BOLSISTA AGENTE DE LEITURA, durante toda a execução do projeto, será o 
único responsável pela guarda, conservação e manutenção dos bens de apoio colocados à sua 
disposição. 

6.4 Ao término do projeto, o BOLSISTA AGENTE DE LEITURA, se requisitado pela 
Coordenação Estadual do Projeto, deverá devolver todo o acervo bibliográfico colocado sob sua guarda, 
podendo responder por quaisquer danos, extravios ou roubos que forem constatados. 

6.5 Findas as atividades do projeto, e configurando-se o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas pelo BOLSISTA AGENTE DE LEITURA, a SEDAC, por ato, poderá doar os bens, segundo 
critérios a ela submetidos pela Coordenação Estadual do Projeto. 

6.6 Os bens poderão também ser doados à biblioteca do respectivo município, caso o 
BOLSISTA AGENTE DE LEITURA não atenda aos critérios fixados. 

6.7 Em caso de desligamento do BOLSISTA AGENTE DE LEITURA, por qualquer 
motivo, os bens serão devolvidos à Coordenação Estadual do Projeto. 

6.8 Os bens adquiridos em razão do presente termo serão entregues ao BOLSISTA 
AGENTE DE LEITURA mediante a assinatura de recibo, observados as disposições legais que regem a 
matéria. 

   

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

  
Este TERMO poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de 

pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das 
normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou 
condições, ou pela superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente 
inexecutável, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, imputando-se às partes as responsabilidades 
das obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido e creditando-lhes os benefícios adquiridos no 
mesmo período. 

   

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

  
Para que produza os necessários efeitos jurídicos, o extrato deste termo será levado à 

publicação pela SEDAC, no Diário Oficial do Estado, até o quinto dia útil do mês subsequente à sua 
assinatura. 

   

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

 
Fica eleito o foro de Porto Alegre/RS para dirimir as dúvidas oriundas de execução deste 

instrumento não solucionadas por consenso entre as partes. 
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E, por estarem, assim, justos e conveniados, firmam o presente TERMO em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas instrumentárias. 
 
Porto Alegre,         de                        de 20   . 

 
 

Luiz Antônio de Assis Brasil e Silva 
Secretário de Estado da Cultura 

 
 

Bolsista 
 
                                Testemunhas: 
1.  
CPF nº  

2.  
CPF nº  

 


