
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Educação

7ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
ANTONIO SABINO GUERRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2015   

A Coordenadora  Regional  de  Desenvolvimento  da  Educação  –  7ª  CREDE,  através  da  EEM 

ANTONIO SABINO GUERRA, com sede à Rua Antonio Alves Guerra, SN, Itatira-CE, no uso de 

suas atribuições legais e em conformidade com o Edital nº 001/2012 – GAB-SEDUC, publicado no 

DOE  de  31/01/2012,  RESOLVE  CONVOCAR para  lotação,  os  CANDIDATOS  aprovados  e 

classificados  na  SELEÇÃO  PÚBLICA,  bem  como   para  composição  de  banco  de  recursos 

humanos de professores para atender necessidades temporárias das escolas da Rede pública 

estadual, de acordo com a Lei Complementar nº 22/2000, publicada no DOE de 02/08/2000 e 

conforme a ordem de classificação constante no Edital 005/2012 – GAB-SEDUC – RESULTADO 

FINAL de  30/03/2012,  bem  como  atendendo  ao  que  dispõe  o  Art.  4º,  parágrafo  1º,  da  Lei 

Complementar Estadual,  Nº 22, de 24 de julho de 2000, torna pública a  CONVOCAÇÃO dos 

professores selecionados no processo normatizado pelo Edital  001/2014,  de 13 de janeiro de 

2014 (Artigo 4ª  de 2014) e que,  constem no Banco de Classificados do referido processo,  à 

comparecerem nesta escola, no período de 10 à 11 de fevereiro de 2015, no horário de 07:00h 

as 11:00h e 13:00h as 17:00h, para tratarem dos assuntos relacionados a contratação e lotação 

de acordo com as carências apresentadas no quadro abaixo.

Vale ressaltar que a preferência de lotação é para os candidatos aprovados na seleção da UFC 

2012. Em caso da inexistência ou falta de disponibilidade destes, é que poderão ser lotados os 

candidatos selecionados no Artigo 4º 2014. O candidato que não se apresentar no prazo, horário e 

local  anteriormente estabelecidos,  bem como, o  candidato que comparecendo não optar  pela 

lotação das carências existentes será reclassificado na última colocação da classificação geral de 

cada disciplina.  

Itatira-CE, 09 de fevereiro de 2015

Leandro Carlos Oliveira Sales
Diretor Escolar
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QUADRO DE CARÊNCIAS

DISCIPLINA
LOTAÇÃO

CARGA-HORÁRIA SEDE CARGA-HORÁRIA EXTENSÃO

Matemática 5 h 15 h


