Célula de Desenvolvimento da Escola e da Aprendizagem – CEDEA7
CHAMADA PÚBLICA - Abril/2014
SELEÇÃO EMERGENCIAL PARA PROFESSOR
DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA EEM ANTONIO SABINO GUERRA
A 7ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – 7ª CREDE, através da EEM
Antonio Sabino Guerra, sediada na cidade de Itatita – Ceará, torna público aos professores lotados
nas escolas estaduais na jurisdição da regional supra, como também aos professores constantes nos
bancos de classificados nas seleções realizadas pela UFC/SEDUC e CREDE/Escolas (Artigo 4º),
torna pública a abertura de inscrições ao Processo Seletivo destinado a contratação emergencial de
docente para suprir carência de 01 (uma) vaga existente para lotação no Laboratório de Educação
em Informática – LEI na EEM Antonio Sabino Guerra no município de Itatira.
1. Da Inscrição
1.1 A inscrição será realizada na EEM Antonio Sabino Guerra no município de Itatira – Ceará, nos
dias 23, 24 e 25 de abril de 2014, no horário de 07:00 às 11:00 horas e 13:00 às 17:00;
1.2 Os candidatos farão a inscrição através de requerimento, Anexo I desta Chamada;
1.2.1 É obrigatória a apresentação para anexação a referida ficha de inscrição dos seguintes
documentos:
1.2.2 Currículo Vitae simplificado;
1.2.3 Cópia dos documentos comprovando, formação, títulos (ver Anexo II desta Chamada) e/ou
experiências profissionais apresentadas no currículo;
1.2.4 Cópia de certificado de curso em informática com no mínimo 120 horas, podendo este, está
divido em dois certificados de 60 horas;
1.2.4 Proposta de projeto para ser desenvolvido no LEI da EFEM Antonio Sabino Guerra, a ser
apresentada/defendida, especificando: apresentação, objetivo, justificativa, metodologia de execução,
cronograma de execução e avaliação de resultados (modelos/formas de avaliação);
1.2.5 A direção da escola designará o dia/data para apresentação da proposta de projeto, devendo a
Superintendente Escolar tomar ciência desta data.
2. Da Seleção do Professor
2.1 Os candidatos serão submetidos a uma Entrevista Avaliativa na própria escola, a qual valerá 50
pontos, por uma Comissão constituída de, no mínimo 03 componentes, envolvendo Núcleo Gestor e
Conselho Escolar. Nessa comissão poderá também, constar técnicos da 7ª CREDE;
2.2 A Entrevista Avaliativa acontecerá no dia 28 de abril, com início por ordem de chegada, a partir
das 09:00 horas da manhã.
2.3 Na entrevista, serão considerados os seguintes aspectos:
a) Liderança, criatividade e comunicabilidade – 10 pontos;
b) Entendimento básico na operacionalidade de ações didático-pedagógicas envolvendo o uso das
tecnilogias educacionais – 15 pontos;
c) Visão estratégica para o desenvolvimento de projetos voltados para a leitura, interpretação e
contextualização, a partir da utilização das diversas mídias da atualidade (e-mail's, páginas de
relacionamentos, whatsapp, chat's, sites e blogs) – 15 pontos;
d) Espírito colaborativo com as atividades de articulação da escola com os profissionais, as famílias e
a comunidade – 10 pontos.
4. Das Disposições Finais
4.1 Os candidatos serão informados sobre o resultado final desta seleção, através de listagens
afixadas no mural da escola ao final do dia concebido para a Entevista Avaliativa;
4.2 Os professores selecionados/classificados, serão listados em ordem decrescente e poderão vir a
ser contratados, segundo as necessidades apresentadas pela escola;
4.3 Os casos omissos referentes a este processo de Seleção serão resolvidos pela 7ª CREDE –
Canindé.
Canindé, 15 de abril de 2014
Leandro Carlos Oliveira Sales – Diretor

ANEXO I – INTEGRANTE DA CHAMADA – Abril/2014
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO Nº _____________
MUNICÍPIO: Itatira
ESCOLA: EEFM Antonio Sabino Guerra
DADOS PESSOAIS
1. NOME:_________________________________________________________________________
2. TELEFONES: FIXO _____________________ CELULAR: _______________________________
3. E-MAIL: ________________________________________________________________________
4. ENDEREÇO:____________________________________________________________________
5. BAIRRO:__________________________________ CIDADE:______________________________

FORMAÇÃO E VÍNCULOS
6. (

) GRADUADO/LICENCIADO

7. GRADUADO/LICENCIADO EM:_____________________________________________________
8. PÓS-GRADUADO EM: ____________________________________________________________
9. EM FORMAÇÃO: (

) SIM

(

) NÃO

10. SE SIM, PERÍODO/SEMESTE EM FORMAÇÃO: ______________________________________
11. LOTADO EM OUTRO ESTABELECIMENTO DE ENSINO: (

) SIM

(

) NÃO

12. SE SIM, COM CARGA HORÁRIA DE : _______________________________________________
13. (

) NÃO TEM VÍNCULO COM NENHUMA ESCOLA

14. JÁ PARTICIPOU DE ALGUMA DAS SELEÇÕES REALIZADAS PELA SEDUC/CREDE?
(

) SIM

(

) NÃO

15. SE SIM, QUANDO/EM QUE ANO? __________________________________________________

CANINDÉ, ______ de ___________________de 2014

____________________________________________________
Assinatura do Candidato

