
 

 

ANEXO I 

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROFESSORES PARA ATENDER NECESSIDADES 

TEMPORÁRIAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO 

EDITAL Nº 009/2021 - SEDUC/CE, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021 

 

HABILITAÇÃO EXIGIDA PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR 

 

DISCIPLINA  HABILITAÇÃO EXIGIDA  

Arte 

Curso de Licenciatura Plena em Educação Artística ou Licenciatura 
Plena em Arte em qualquer das linguagens (Artes Visuais, Artes 
Plásticas, Desenho, Design, Teatro, Artes Cênicas, Cinema, Música, 
Dança) ou Licenciatura Plena em Educação Musical ou Licenciatura 
Plena em Curso de Formação de Professores (Pedagogia, em regime 
regular ou especial, com habilitação em Arte) ou Curso de Formação 
Pedagógica para graduados (Resolução CNE/CP nº 02/2019, de 
20/12/2019) com habilitação para o ensino da disciplina Arte no Ensino 
Médio, desde que reconhecido de conformidade com a legislação 
vigente. 

Biologia 

Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas ou História Natural 
ou Licenciatura em Ciências com plenificação em Biologia ou 
Licenciatura Plena em Biologia ou Licenciatura Plena em Ciências da 
Natureza ou Licenciatura Plena em Curso de Formação de Professores 
(Pedagogia, em regime regular ou especial, com habilitação em 
Biologia) ou Curso de Formação Pedagógica para graduados 
(Resolução CNE/CP nº 02/2019, de 20/12/2019) com habilitação para o 
ensino da disciplina Biologia no Ensino Médio, desde que reconhecido 
de conformidade com a legislação vigente. 

Educação 
Física 

Curso de Licenciatura Plena em Educação Física, ou Curso de 
Formação Pedagógica para graduados (Resolução CNE/CP nº 
02/2019, de 20/12/2019) com habilitação para o ensino da disciplina 
Educação Física no Ensino Médio, desde que reconhecido de 
conformidade com a legislação vigente e Registro no Conselho 
Profissional. 

Filosofia 

Curso de Licenciatura Plena em Filosofia ou Licenciatura Plena em 
Curso de Formação de Professores (Pedagogia, em regime regular ou 
especial, com habilitação em Filosofia) ou Curso de Formação 
Pedagógica para graduados (Resolução CNE/CP nº 02/2019, de 
20/12/2019) com habilitação para o ensino da disciplina Filosofia no 
Ensino Médio, desde que reconhecido de conformidade com a 
legislação vigente. 



 

 

Física 

Curso de Licenciatura Plena em Física ou Licenciatura em Ciências com 
plenificação em Física ou Licenciatura Plena em Ciências ou Ciências 
Exatas com Habilitação em Física ou Licenciatura Plena em Ciências 
da Natureza ou Licenciatura Plena em Curso de Formação de 
Professores (Pedagogia, em regime regular ou especial, com 
habilitação em Física) ou Curso de Formação Pedagógica para 
graduados (Resolução CNE/CP nº 02/2019, de 20/12/2019) com 
habilitação para o ensino da disciplina Física no Ensino Médio, desde 
que reconhecido de conformidade com a legislação vigente. 

Geografia 

Curso de Licenciatura Plena em Geografia ou Licenciatura Plena em 
Estudos Sociais ou Licenciatura Plena em Curso de Formação de 
Professores (Pedagogia, em regime regular ou especial, com 
habilitação em Geografia) ou Curso de Formação Pedagógica para 
graduados (Resolução CNE/CP nº 02/2019, de 20/12/2019) com 
habilitação para o ensino da disciplina Geografia no Ensino Médio, 
desde que reconhecido de conformidade com a legislação vigente. 

História 

Curso de Licenciatura Plena em História ou Licenciatura Plena em 
Estudos Sociais ou Licenciatura Plena em Curso de Formação de 
Professores (Pedagogia, em regime regular ou especial, com 
habilitação em História) ou Curso de Formação Pedagógica para 
graduados (Resolução CNE/CP nº 02/2019, de 20/12/2019) com 
habilitação para o ensino de História no Ensino Médio, desde que 
reconhecido de conformidade com a legislação vigente. 

Língua 
Espanhola 

Curso de Licenciatura Plena em Letras com Habilitação para o ensino 
de Língua Espanhola ou Licenciatura Plena em Curso de Formação de 
Professores (Pedagogia, em regime regular ou especial, com 
habilitação em Língua Espanhola) ou Curso de Formação Pedagógica 
para graduados (Resolução CNE/CP nº 02/2019, de 20/12/2019) com 
habilitação para o ensino da disciplina Língua Espanhola no Ensino 
Médio, desde que reconhecido de conformidade com a legislação 
vigente. 

Língua 
Inglesa 

Curso de Licenciatura Plena em Letras com Habilitação para o ensino 
de Língua Inglesa ou Licenciatura Plena em Curso de Formação de 
Professores (Pedagogia, em regime regular ou especial, com 
habilitação em Língua Inglesa) ou Curso de Formação Pedagógica para 
graduados (Resolução CNE/CP nº 02/2019, de 20/12/2019). com 
habilitação para o ensino da disciplina Língua Inglesa no Ensino Médio, 
desde que reconhecido de conformidade com a legislação vigente. 

Língua 
Portuguesa 

Curso de Licenciatura Plena em Letras com Habilitação para o ensino 
de Língua Portuguesa ou Licenciatura Plena em Curso de Formação de 
Professores (Pedagogia, em regime regular ou especial, com 
habilitação em Língua Portuguesa) ou Curso de Formação Pedagógica 



 

 

para graduados (Resolução CNE/CP nº 02/2019, de 20/12/2019), com 
habilitação para o ensino da disciplina Língua Portuguesa no Ensino 
Médio, desde que reconhecido de conformidade com a legislação 
vigente. 

Matemática 

 
Curso de Licenciatura Plena em Matemática ou Licenciatura em 
Ciências com plenificação em Matemática ou Licenciatura Plena em 
Ciências ou Ciências Exatas com Habilitação em Matemática ou 
Licenciatura Plena em Ciências da Natureza ou Licenciatura Plena em 
Curso de Formação de Professores (Pedagogia, em regime regular ou 
especial, com habilitação em Matemática) ou Curso de Formação 
Pedagógica para graduados (Resolução CNE/CP nº02/2019, de 
20/12/2019), com habilitação para o ensino da disciplina Matemática no 
Ensino Médio, desde que reconhecido de conformidade com a 
legislação vigente. 
 

Química 

Curso de Licenciatura Plena em Química ou Licenciatura em Ciências 
com plenificação em Química ou Licenciatura Plena em Ciências da 
Natureza ou Licenciatura Plena em Curso de Formação de Professores 
(Pedagogia, em regime regular ou especial, com habilitação em 
Química) ou Curso de Formação Pedagógica para graduados 
(Resolução CNE/CP nº02/2019, de 20/12/2019), com habilitação para o 
ensino da disciplina Química no Ensino Médio, desde que reconhecido 
de conformidade com a legislação vigente. 

Sociologia 

Curso de Licenciatura Plena em Sociologia ou Licenciatura Plena em 
Ciências Sociais ou Curso de Formação Pedagógica para graduados 
(Resolução CNE/CP nº 02/2019, de 20/12/2019) com habilitação para o 
ensino da disciplina Sociologia no Ensino Médio, desde que 
reconhecido de conformidade com a legislação vigente. 

Ensino 
Fundamental 
(anos iniciais) 

Curso de Licenciatura em Pedagogia (Resolução CNE/CP nº 1, de 15 
de maio de 2006 e Resolução CNE/CP nº 02/2019, de 20/12/2019). 
Curso de Formação de nível médio, na modalidade Normal (Resolução 
CNE/CEB nº 01, de 20 de agosto de 2003). 
 

SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS 
Poderão participar da Seleção os candidatos que se enquadrem nas situações 
excepcionais, a seguir relacionadas, conforme Parecer CEE nº 0582/2003 e legislação 
que fundamenta este Edital: 

● Portadores de diploma de bacharel, com graduação plena, em cujo currículo 
tenham estudado, no mínimo, 180 horas de conteúdos integrantes da disciplina 
para a qual se candidatam; 

● Portadores de certificados de pós-graduação lato sensu, na área da Seleção, 
emitidos por instituição de ensino superior, credenciada pelo respectivo Conselho 
de Educação, que atenda a legislação pertinente; 



 

 

● Portadores de diploma de pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) 
em área da Seleção, emitido por instituição de ensino superior, cujos cursos 
tenham sido reconhecidos pelo competente Conselho de Educação; 

● Alunos de curso de Licenciatura, em área da Seleção, que tenham cursado, no 
mínimo, dois terços do total do número de créditos do currículo pleno do curso 
em questão; 

● Candidatos licenciados que estejam matriculados em curso de complementação 
de carga horária destinada à habilitação em disciplina específica do ensino 
médio, em área da Seleção, com carga horária de, no mínimo, 800 horas; 

● Candidatos com curso superior de graduação plena (bacharelado ou 
licenciatura), que tenham concluído Curso Básico de Língua Estrangeira 
Moderna de, no mínimo, 420 horas, em área da Seleção.  

● Candidatos licenciados em Artes Cênicas ou outra linguagem artística, por IES 
credenciada, cujos cursos sejam reconhecidos, concorrendo para a disciplina 
Artes. 

● Candidatos com curso superior de graduação plena, que tenham realizado Curso 
em Arte ou Arte-Educação, de, no mínimo, 420 horas-aulas. 

● Candidatos portadores de diploma de tecnólogo, emitido por IES credenciada, 
cujos cursos sejam reconhecidos, concorrendo para a disciplina do concurso 
pertinente à área de Ciências e Matemática. 

 


