
ADITIVO

SELEÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE BANCO DE RECURSOS HUMANOS DE
PROFESSORES PARA A EEEP CAPELÃO FREI ORLANDO

EDITAL Nº 001/2015 – EEEP CAPELÃO FREI ORLANDO, 26 de Março de 2015

A Diretora Escolar, Maria Taylana Queiroz Martins, no uso de suas atribuições legais , em
conformidade com art. 3º, da Lei Nº 15.176, de 28 de junho de 2012, publicada no DOE
de 02/07/2012, divulga e estabelece normas especificas para a abertura de inscrições e a
realização de processo seletivo destinado a formar um banco de recursos humanos de
professores, aditiva o, EDITAL Nº 001/2015 – EEEP CAPELÃO FREI ORLANDO, 26 de
Marçode 2015, nos seguintes termos.

1- Alterar:
Onde se lê: 
4.2.  A  classificação  final  dos  candidatos  será  feita  por  Disciplina,  em  ordem
decrescente  da  nota  final,  divulgada  pela  própria  escola  que  deverá
afixar em lugar visível, no dia 17 de dezembro de 2014.

Leia-se:
4.2.  A  classificação  final  dos  candidatos  será  feita  por  Disciplina,  em  ordem
decrescente  da  nota  final,  divulgada  pela  própria  escola  que  deverá
afixar em lugar visível, no dia 07 de abril de 2015.

2-  O presente Termo  Aditivo tem por objeto retificar os itens 4.2. e a Inclusão do
ANEXO  V – FORMULÁRIO DE CURRÍCULUM VITAE PADRONIZADO.

Os demais itens do edital continuam inalterados.

Canindé, 27 de Março de 2015.

Atenciosamente,

MARIA TAYLANA QUEIROZ MARTINS
DIRETORA DA EEEP FREI ORLANDO

Rua Paulino Barroso, nº 1289 – Bairro: Imaculada Conceição
Canindé- Ceará- CEP: 62.700-000

e-mail: eeepfreiorlando@escola.ce.gov.br

mailto:eeepfreiorlando@escola.ce.gov.br


SELEÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE BANCO DE RECURSOS HUMANOS DE
PROFESSORES PARA A EEEP CAPELÃO FREI ORLANDO

EDITAL Nº 001/2015 – EEEP CAPELÃO FREI ORLANDO, 26 de Março de 2015

ANEXO V- CURRÍCULUM VITAE PADRONIZADO
Eu,  ______________________________________________,  candidato  (a)  à  função  de
Professor  da  disciplina  de  ______________________  da
EEEP_________________________________________município de _____________________,
________CREDE, cujo número de inscrição é __________________ , apresento e declaro ser de
minha  exclusiva  responsabilidade  o  preenchimento  das  informações  e  que  as  declarações  e
documentos a seguir relacionados são verdadeiros e válidos na forma da Lei, sendo comprovados
mediante cópias em anexo autenticadas em cartório e/ou com atesto do órgão responsável pela
inscrição,  numeradas  e  ordenadas,  num total  de  _____________  folhas,  que  compõem  este
Currículo Padronizado, para fins de atribuição  de pontos através da análise curricular pela banca
examinadora, com vistas à atribuição da nota na Prova de Títulos.

1. Diploma, devidamente registrado, ou Certidão Oficial de Conclusão do Curso de 

  Licenciatura na disciplina a que concorre, limitado a um curso. 

CURSO   

Anexar Cópia do Diploma autenticada ou conferida pelo original no local de inscrição, ou ainda, devidamente registrado, ou
Certidão Oficial de Conclusão do Curso de Licenciatura na disciplina a que concorre (2 pontos)

2. Experiência de trabalho no exercício da função de Diretor de  Turma

ESCOLA TEMPO

Anexar a Declaração, em papel timbrado, assinada pelo Diretor (a) da Escola ou pelo Secretário (a) Escolar, com
seus respectivos carimbos de identificação.(Experiência de trabalho no exercício da função de Diretor de Turma,
limitado a 02 (dois) anos. Sendo 0,5 ponto por cada ano). 

3 Experiência de trabalho no exercício da função docente em sala de aula em EEEP .

ESCOLA TEMPO

Anexar a Declaração, em papel timbrado, assinada pelo Diretor (a) da Escola ou pelo Secretário (a) Escolar, com
seus respectivos carimbos de identificação. (Experiência de trabalho no exercício da função o docente em sala de
aula em   EEEP, mínimo de 1 (um) ano, limitado a 03 (três) anos, sendo 1,0 ponto por cada   ano).

4. Experiência de trabalho no exercício da função docente em sala de aula em outra escola
pública ou privada

ESCOLA TEMPO

Anexar a Declaração, em papel timbrado, assinada pelo Diretor (a) da Escola ou pelo Secretário  (a) Escolar, com
seus respectivos carimbos de identificação.  (Experiência de trabalho no exercício da função docente em sala de



aula, mínimo  de 1 (um) ano, limitado a 04 (quatro) anos, sendo 0,5 ponto por cada ano).

5. Aprovação em concurso ou seleção pública na disciplina a que concorre. 

Anexar  Publicação  em  Diário  Oficial  ou  Documento  em  Papel  Timbrado  devidamente  assinado  por  chefe  ou
Responsável Legal pela Instituição). ( Até 1,0 ponto)

6. Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação com carga horária mínima  de 360
(trezentos e sessenta)  horas,  oferecido de acordo com as Resoluções nos  12/83,
03/99 e 01/2001, do Conselho Nacional de Educação (CNE), limitado a um curso. 

Anexar  Cópia autenticada ou conferida pelo original no local de inscrição ( limitado a um curso e a 1 ponto).

LOCAL/DATA: ________________________, DE ___________________ DE 2015.

____________________________________________________
Assinatura do Candidato(a)


