
7ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE 
Célula de Desenvolvimento da Escola e da Aprendizagem – CEDEA7  

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2014 

SELEÇÃO EMERGENCIAL DE PROFESSORES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO
REGULAR PARA SUPRIMENTO DE CARÊNCIAS 

A  7ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, através da EEFM Frei

Policarpo, no uso de suas atribuições legais, torna pública a carência temporária, para

professor  da  Sala  de  Recursos  Multifuncionais,  a  fim  de  suprir  carência  por  licença

maternidade, para exercício na EEFM Frei Policarpo, sediada  no município de Canindé,

Estado do Ceará. 

As inscrições estão abertas no período de 29 a 31 de janeiro do ano em curso, na  EEFM

Frei Policarpo, situada na Rua  João Bastos nº 2027 bairro Alto Guaramiranga, Canindé

– Ceará. 

No ato da inscrição deverá ser entregue Curriculum Vitae devidamente comprovado, o

candidato  deverá  ter  nível  superior  completo  comprovado  através  de  diploma  ou

declaração, bem como curso específico na área. O candidato deve ainda ter participado

do processo seletivo e classificado( UFC 2012, Artigo 4 2013  reconduzidos e não lotados

e artigo 4º 2014).

O processo seletivo constará de análise do currículo e entrevista realizada por comissão

especial  formada  por  membros  desta  escola  (Núcleo  Gestor  e  Conselho  Escolar),

conforme cronograma a seguir.

Realização de entrevista com o(s) candidato(s):  03 de fevereiro de 2014, a partir das

08:00h, respeitando a ordem de chegada dos candidatos.

Divulgação do resultado final do processo seletivo: dia 04 de fevereiro de 2014.

A aprovação  e  a  classificação  final  na  seleção  a  que  se  refere  esta  chamada  não

asseguram  aos  candidatos  a  contratação,  mas  tão  somente  a  expectativa  de  ser

contratado. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a expressa aceitação

das normas e condições estabelecidas nesta Chamada Pública, em relação às quais não

poderá alegar desconhecimento.

Canindé, 29 de fevereiro de 2014
     _____________________________
                  DIRETOR DA ESCOLA


