RESULTADO FINAL PARA CHAMADA PÚBLICA COM OBJETIVO DE COMPOSIÇÃO DE
CADASTRO DE INTERESSADOS AO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR
ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA DA CREDE 7 – NOVEMBRO DE 2014.
Quadro de vagas por município(s) e escola(s)
Município
Escola(s)
Caridade
Itatira

Quantidade de vagas

EEM Casemiro Bezerra de Araújo

01

EEM Nazaré Guerra

01

Inscrições Deferidas
Nº Inscrição

Candidato(a)

Preferência pelas escolas

01

Maria José Sousa Gomes

1. EEM Casemiro Bezerra de Araújo
2. EEM Nazaré Guerra

02

Adriana Cruz Nunes

1. EEM Casemiro Bezerra de Araújo

03

Ana Gabirela Bezerra de Oliveira

1. EEM Nazaré Guerra

04

Francisco Carlyberg Teixeira de Sousa

1. EEM Casemiro Bezerra de Araújo

05

Eduarda Maria Paiva da Silva

1. EEM Casemiro Bezerra de Araújo

Datas, locais e horários para as entrevistas
Data da entrevista
Local da entrevista

Horáro da entrevista

27/11/2014
Quinta-feira

EEM Casemiro Bezerra de Araújo
Av. Coronel Francisco Linhares, 496 – Centro / Caridade
– Ceará / Telefone: 85 3324-1790
Diretora: Angélica Rocha

08:00h às 12:00h

28/11/2014
Sexta-feira

EEM Nazaré Guerra
Av. Nossa Senhora do Carmo, s/n – Centro – Lagoa do
Mato/Itatira – Ceará / Telefone: 88 3436-3890
Diretora: Eliane Dias

08:00h às 12:00h

Obs.: Os(as) candidatos(as) que não comparecerem nas datas, locais e horários previstos no quadro acima, estarão
automaticamente, eliminados e não constarão no cadastro de interessados aptos à nomeação.

ORIENTAÇÕES GERAIS
DA UTILIZAÇÃO DO CADASTRO
Após o deferimento das inscrições, será divulgado, no dia 26 de novembro de 2014, a partir das 17:00h, na
página eletrônica da CREDE 7, a lista de todos os candidatos que integrarão o Cadastro de Interessados à
indicação ao cargo de Assessor Administrativo-Financeiro, simbologia DAS-2, em escolas públicas estaduais
da área de abrangência desta CREDE, conforme quandro de vagas – ver acima, quadro de vagas por
municípios e escolas.
Após a divulgação da lista de cadastrados, os diretores das escolas públicas estaduais da área de abrangência
da CREDE 7, constantes no quadro de vagas acima, por municípios e escolas, cumprirão os procedimentos
de escolha e indicação ao cargo de Assessor Administrativo-Financeiro de suas escolas.
DO PROCESSO DE ESCOLHA E INDICAÇÃO
O processo de escolha do Assessor Administrativo-Financeiro de cada escola constante no quadro de vagas
acima, por municípios e escolas, será de responsabilidade do(a) Diretor(a) escolar, tendo por base a lista de
cadastro objeto da Chamada Pública com deferimento de Inscrições, conforme quadro acima.
O(a) Diretor(a) fará sua escolha mediante entrevista que terá por referência o currículo do candidato e a
identificação do potencial de conhecimentos e habilidades para o exercício da função de Assessor
1

Administrativo-Financeiro da escola.
A CREDE divulgará, em sua página eletrônica, cronograma em que constará a data de convocação de cada
escola para entrevista com os interessados. As entrevistas acontecerão em cada escola – ver quadro acima.
Para a nomeação no cargo de Assessor Administrativo-Financeiro, simbologia DAS-2, o indicado deverá
cumprir todos os requisitos já estabelecidos pela legislação pertinente e apresentar todos os documentos que
se fizerem necessários na forma da lei.
A remuneração para o cargo de Assessor Administrativo-Financeiro, simbologia DAS-2, é de R$ 1.141,75
(um mil cento e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), compreendendo vencimento e gratificação,
acrescida de auxílio alimentação para 20 (vinte) dias/mês no valor de R$ 10,55 (dez reais e cinquenta e cinco
centavos) por dia.
A nomeação ao cargo em comissão de Assessor Administrativo-Financeiro, simbologia DAS-2, não retira a
natureza jurídica do cargo em comissão, podendo o ocupante ser exonerado sempre que a Administração
entender conveniente e oportuna a medida.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos serão resolvidos pela CREDE 7 em articulação com a Coordenadoria de Gestão Escolar CODEA da Secretaria da Educação do Estado do Ceará – SEDUC.

Canindé(CE), 26 de novembro de 2014

Sala da CEDEA7
Superintendência Escolar
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