EDITAL N.º 01/2014
SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFESSOR, EM
CARÁTER TEMPORÁRIO, NA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
DAVID VIEIRA DA SILVA
A Secretaria da Educação, através da 12ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento
da Educação – 12ª CREDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a
Recomendação do Núcleo de Defesa da Educação do Ministério Público do Estado do
Ceará, torna pública a abertura de inscrições para a seleção destinada à contratação
emergencial e por tempo determinado de professores, para atuarem como professor
ministrando aulas na disciplina de Química na Escola Estadual de Educação Profissional
David Vieira da Silva, conforme Quadro de Vagas.
DISCIPLINA (*)

CARGA HORÁRIA SEMANAL
GERAL (*)
40 h/a

QUIMICA

1. DA SELEÇÃO

1.1. A Seleção destina-se a suprir carência emergencial e temporária, tendo em vista a
Recomendação do Núcleo de Defesa da Educação do Ministério Público do Estado do Ceará.
1.2. A Seleção constará da análise de “Curriculum Vitae” e de entrevista, as quais serão realizadas
por uma comissão composta por representantes do Núcleo Gestor da Escola, do Conselho Escolar..
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a expressa aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
2.2. A Inscrição para a Seleção ocorrerá na sede da EEEP DAVID VIEIRA DA SILVA , localizada à
Rua Alfredo Terceiro – 742, Bairro Tibiquari; Boa Viagem-Ce, no período de 08 e 09 de Janeiro de
2014 , no horário de 8:00 à 12:00h e das 13:00 às 17: 00 horas.
2.3. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar:
a) A ficha (requerimento de inscrição), constante no Anexo I deste Edital, devidamente preenchida,
com todos os dados solicitados, sem emendas e/ou rasuras. As informações prestadas no formulário
de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, ficando a Administração Pública no
direito de excluí-lo da seleção, caso comprove inveracidade nos dados fornecidos na ficha de
inscrição ou o não preenchimento de informações requeridas na mesma.
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b) Curriculum Vitae elaborado pelo candidato, atendendo ao que dispõe o Item 6. deste Edital;
c) Fotocópias nítidas e autenticadas pela ESCOLA dos seguintes documentos:
-Identidade (frente e verso), no mesmo lado da cópia;
-C.P.F.
-Título de Eleitor e comprovante que está em dia com as obrigações eleitorais;
-Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
- PIS/PASEP
- Declaração de experiência docente de, no mínimo, 02 (dois) anos de efetiva regência, sendo este
requisito obrigatório para inscrição do candidato.
2.3.1 Serão indeferidas inscrições com grafia do nome do candidato ilegível ou abreviado e que não
apresentem a documentação especificada no Item anterior.
2.4. Será permitida a inscrição por procuração específica para esse fim, mediante a entrega do
respectivo instrumento de mandato, com firma reconhecida, acompanhado de cópia do documento
de identidade do candidato e apresentação de identidade do procurador.

3. DA CARGA HORÁRIA
A carga horária de trabalho do professor contratado por tempo determinado será no máximo de 40
(quarenta) horas semanais, contemplando todos os turnos de funcionamento da escola.
4. DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO
• Inscrições dos candidatos – 08 e 09 de janeiro de 2014, na EEEP DAVID VIEIRA DA SILVA;
• Análise do “Curriculum Vitae” - 10 de Janeiro de 2014
• Entrevistas –14 de Janeiro de 2014 as 14 horas na EEEP DAVID VIEIRA DA SILVA
• Publicação do Resultado Final – Dia 15 de janeiro de 2014 no Quadro de Avisos da referida
Escola.
5. DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• Ser graduado em Química , ou áreas das Ciências da Natureza.
• Experiência de trabalho no exercício da função docente em sala de aula de, no mínimo, 02 (dois)
anos comprovada através de declaração assinada pelo(a) Secretário(a) Escolar e/ou pelo(a) Diretor
(a) da Escola, com seus respectivos carimbos de identificação, quando se tratar de experiência em
Escola Pública. Quando se tratar de experiência em Escola Municipal, onde não exista Núcleo
Gestor, através de Declaração assinada pelo Secretário(a) Municipal da Educação, seu imediato ou
responsável de setor pessoal, com firma reconhecida em cartório. Quando se tratar de experiência
em Estabelecimento de Ensino Particular, através de Cópia da Carteira Profissional autenticada
onde conste o início e o término da experiência.
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6. DOS CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DO “CURRICULUM VITAE”
Os títulos abaixo devem ser apresentados no ato da inscrição para Análise da Banca Examinadora:

TITULO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

1. FORMAÇÃO CONTINUADA

Pont. Minim.

Pont. Máx.

1.1 Diploma de Curso de Licenciatura Plena em
Matemática

15

15,0

1.2 Diploma de Curso de Licenciatura Plena, na área de
ciencias da natureza

10

10,0

1.3Certificado de Curso de Especialização na Área da
Educação.

8,0

8,00

1,4 Certificado de Curso de Especialização em outra
área de conhecimento.

5,0

5,00

1,5 Curso de Capacitação correlato com o Magistério,

4,0

8,0

1,6 Curso de Capacitação correlato com o Magistério,
com cargahorária mínima de 80 (oitenta) horas, limitado
a 2 (dois) cursos.

2,0

4,0

Experiência de trabalho no exercício da função docente
em sala de aula, mínimo de 1 (um) ano limitado a 05
(cinco) anos, sendo 1,0 pontos por cada ano.

1,0

5,0

com carga horária mínima de 120 (cento e vinte) horas,
limitado a 2 (dois) cursos.

OBSERVAÇÃO 2 – Os itens 1.1 ; 1.2; 1.3 não são cumulativos.
OBSERVAÇÃO 3- Os itens 1.3 e 1.4 não são cumulativos.
ENTREVISTA
a) qualidade das ações estabelecidas;

20

b) fortalecimento dos projetos de pesquisa no ambiente
de aprendizagem e na escola;
c) busca de novas metodologias para melhoria da
aprendizagem;
d) formação de professores;
e) ações para melhoria de resultados do SPAECE e
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60,0

outras avaliações internas e externas;

f) envolvimento com as TICs;
g) controle emocional para o exercício das funções do
magistério;
h) criatividade e comunicabilidade.
I) Conhecimento da TESE.
j)Conhecimento de trabalhos desenvolvidos na Escola
profissional: Aprendizagem cooperativa, Projeto
Professor Diretor de Turma,

7. DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO

7.1. A classificação final dos candidatos será feita pela escola , obedecendo à ordem decrescente da
nota final e divulgada através de listagens afixadas na EEEP DAVID VIEIRA DA SILVA.
7.2. Se ocorrer empate na nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato:
a) Portador de Diploma de Quimica
b) Maior número de pontos na avaliação do "Curriculum Vitae”;
c) Maior número de pontos na entrevista;
d) Maior tempo de experiência no Magistério;
e) Maior idade
8. DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO
8.1. Será excluído da Seleção o candidato que:
a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
b) Desrespeitar membro da Comissão Executora e/ou Coordenadora da Seleção;
c) Descumprir quaisquer das instruções contidas no Edital;
d) Ausentar-se da sala onde esteja sendo entrevistado;
d) Faltar ou chegar atrasado para a entrevista;
e) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
9. DOS RECURSOS
9.1. Caberá interposição de recurso administrativo à CREDE:
a) Indeferimento de inscrição;
b) Resultado Preliminar da Avaliação do “Curriculum Vitae”;

c) Resultado Final da Seleção.
9.2. Todo recurso deverá ser obrigatoriamente assinado pelo candidato e entregue à EEEP DAVID
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VIEIRA DA SILVA , no horário das 8:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 17:00 h ou ainda, poderá ser
encaminhado através do e-mail: eeepboaviagem@escola.ce.gov.br, sendo que o mesmo também
deverá estar obrigatoriamente assinado pelo candidato.
9.3. O prazo para interposição de Recurso será de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da
data da divulgação do Resultado Preliminar da Seleção.
9.4. Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, sendo as respectivas decisões
individualizadas.
9.5. Não serão aceitos recursos fora do prazo estabelecido neste Edital.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 O processo seletivo regido por este Edital será Coordenado pela 12ª CREDE, através da
Equipe da EEEP David Vieira da Silva – Boa Viagem-ce. Os casos omissos e duvidosos
serão resolvidos pela 12ª CREDE.

Boa Viagem-CE 07 de Janeiro de 2014

Ivanildo Alves de Olveira
Diretor
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CURRÍCULO VITAE PADRONIZADO
Eu, ________________________________________________, candidato(a) à função de Professor
Contratado por Tempo Determinado, cujo número de inscrição é____________________ ,
apresenta e declaro ser de minha exclusiva responsabilidade o preenchimento das informações
apresentadas e que os títulos, declarações e documentos a seguir relacionados são verdadeiros e
válidos na forma da Lei, sendo comprovados mediante cópias em anexo autenticadas pela Escola,
numeradas e ordenadas, num total de ____________ folhas, que compõem este Currículo
Padronizado, para fins de atribuição de pontos através da análise curricular pela banca examinadora,
com vistas à atribuição da nota na Prova de Títulos.
Certificado de conclusão de Curso de Pós Graduação, com carga horária mínima de 360
(trezentos e sessenta) horas, oferecido de acordo com as Resoluções nº 12/83, 03/99 e 01/2001, do
Conselho Nacional de Educação – CNE, limitado a 01 (um) curso.
Nome do Curso

Carga Horária

Diploma de graduação
Nome do curso . Indicar apenas 1 (um) Título em virtude de não serem cumulativos.

Curso de capacitação correlato o Magistério, com carga horária mínima de 120h (cento e vinte),
limitado a 2 (dois) cursos
NOME DO CURSO
CARGA HORÁRIA

Curso de capacitação correlato com o Magistério, com carga horária mínima de 80h (oitenta) horas,
limitado a 2 (dois) cursos.
NOME DO CURSO
CARGA HORÁRIA

Experiência de Trabalho no exercício da função docente em sala de aula, inclusive
estágios, monitoria e serviços voluntários na área do magistério, mínimo de 01 (um) ano
limitando-se a 05 (cinco) anos, sendo 1,0 (dois) pontos por cada ano.
ANO
PERIODO
NOME DA ESCOLA
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

DADOS PESSOAIS
NOME_______________________________________________________________________
DATA NASC. ______________________________SEXO______________________________
CPF __________________________RG______________________ORG EXP / UF ____________
PIS/PASEP ____________________________TÍTULO DE ELEITOR_______________________
ZONA ___________________ SEÇÃO ___________RESERVISTA ________________________
ENDEREÇO_______________________________________________BAIRRO______________
_______________________CEP _________________ CIDADE ___________________________
TEL. RES. __________________ TEL. COM. _____________ CELULAR __________________

E-MAIL_____________________________________________________________________

DADOS SOBRE A FORMAÇÃO PROFISSIONAL - GRADUAÇÃO
GRADUAÇÃO___________________________________________________________________

HABILITAÇÃO__________________________________________________________________

UNIVERSIDADE_________________________________________________________________
( ) CURSANDO – PERÍODO ____________ SEMESTRE___________ ( ) CONCLUÍDO
DADOS SOBRE A FORMAÇÃO PROFISSIONAL – PÓS-GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO______________________________________________________________
UNIVERSIDADE________________________________________________________________
( ) CURSANDO – PERÍODO ____________ SEMESTRE____________ ( ) CONCLUÍDO
__________________________________
Local e data
___________________________________________
Assinatura do Candidato
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