
Célula de Desenvolvimento da Escola e da Aprendizagem – CEDEA7 

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2014 
SELEÇÃO EMERGENCIAL DE PROFESSORES PARA AS DISCIPLINAS 

DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS), MATEMÁTICA E FÍSICA

A 7ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, através da EEM Nazaré
Guerra,  no  uso de suas atribuições  legais,  torna  pública  a  carência  temporária,  para
professor(a) de Língua Estrangeira (Inglês), Matemática e Física, para exercício na EEM
Nazaré Guerra, sediada no Distrito de Lagoa do Mato, município de Itatira – Estado do
Ceará.  As inscrições estão abertas no período de 29 de abril a 05 de maio do ano em
curso, ressalvando  para este  os  dias úteias, na EEM  Nazaré Guerra, situada na Av.
Nossa  Senhora  do  Carmo  S/N,  Distrito  de  Lagoa  do  Mato,  Itatira  Ceará,  fone/fax:
(88)3436 3890.

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA LOCALIDADE/TURNO

Língua Estrangeira - Inglês 10h/a semanais(Regência e
Planejamento).

Extensão  Cachoeira- BR, no
turno Noite.

Matemática/Física 21h/a semanais(Regência e
Planejamento).

Extensão  Cachoeira- BR, no
turno Noite.

No ato da inscrição deverá ser entregue Curriculum Vitae devidamente comprovado, o
candidato  deverá  ter  nível  superior  completo  comprovado  através  de  diploma  ou
declaração. O candidato deve ainda ter  participado dos processos seletivo e classificado
(UFC 2012,  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): 06 de Maio, a partir das  08:00h,
respeitando a ordem de chegada dos candidatos. 

• Divulgação do resultado final do processo seletivo: dia 07 de Maio.  
• 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 implica o conhecimento e a expressa aceitação  das normas e
condições estabelecidas nesta Chamada Pública, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
 

Lagoa do Mato Itatira, 28 de Abril de 2014

____________________________
Maria Eliane de Lima Dias

Diretora


