
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – JULHO 2014     
 

 

A COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – CREDE 7,  

através do CEJA – Frei José Ademir de Almeida situado a Rua Sitonio Monteiro, 320 – 

Centro, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO vacância temporária na 

disciplina de Matemática, com carga-horária total de 60 horas-aulas(Regência e 

planejamento) e Educação Física, com carga-horária total de 20 horas-aulas (Regência e 

planejamento), RESOLVE CONVOCAR,  para lotação/contratação temporária, os 

CANDIDATOS constantes nos bancos de selecionados, atendendo a seguinte ordem de 

prerrogativa: 1. Aprovados e classificados na SELEÇÃO PÚBLICA realizada pela UFC – 

Edital 005/2012 – GAB-SEDUC – RESULTADO FINAL de 30/03/2012; 2. Avaliados e 

Reconduzidos em 2013 e sem lotação em 2014; 3. candidatos  constantes no banco do 

processo Seletivo Artigo 4º de 2014, a comparecerem a(o) CEJA – Frei José Ademir de 

Almeida situado a Rua Sitonio Monteiro, 320 – Centro, na cidade de Canindé – Ceará, nas 

datas e horários descritas no Anexo I, deste Edital – ver a seguir, para tratarem dos assuntos 

relacionados a contratação e lotação de acordo com a disciplina e carga-horária prevista na 

carência acima apresentada. A não apresentação de nenhum candidato à essa convocação, 

implicará na necessidade de realização de um processo seletivo interno de urgência pela 

Unidade Escolar, devendo este ser Autorizado e Validado pela CREDE 7, através da 

Superintendência Escolar. Para os candidatos reclassificados em convocações anteriores, 

será considerada a sua posição de reclassificação. Para os candidatos reconduzidos em 

2013 e sem lotação em 2014, prevalecerá a melhor nota recebida na avaliação escolar e por 

último, o perfil identificado pelo Núcleo Gestor da Unidade Escolar que está convocando. 

COORDENADORIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – CREDE 7 em 

01 de julho de 2014.  

 
 
 
 

_______________________________________ 
Neila Rosana Barros Lima 

   Diretora do CEJA    
 

 

ANEXO I A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 

JULHO DE 2014  
 

Disciplina, data e horário 
 

Disciplina Convocação Data(s) Horário 

 
Matemática e 

Educação Física 

1ª Convocação* 07/07/2014 08:00h às 17:00h 

2ª Convocação* 08/07/2014 08:00h às 17:00h 

3ª Convocação* 09/07/2014 08:00h às 17:00h 

*Atendida a convocação em uma das primeiras datas, finaliza o processo. 


