Secretaria da Educação
Governo do Estado do Ceará
Escola de Ensino Fundamental e Médio Frei Policarpo - Crede 07
EDITAL DE SELEÇÃO PARA TUTORIA
Através da parceria firmada entre Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC),
Instituto Unibanco e Ministério da Educação (MEC), a E.E.F. Médio FREI POLICARPO resolve
abrir edital de seleção de Tutores para a atividade Aprendendo Mais vinculada ao ProEMI
Jovem de Futuro.
1. Disposições Gerais
O presente edital dispõe da seleção, contratação, remuneração, carga horária para os
tutores da Atividade Aprendendo Mais, que consiste em oferecer aulas de reforço em Língua
Portuguesa e Matemática para alunos de 3ª séries da Escola de Ensino Fundamental Médio
Frei Policarpo.
A referida atividade terá duração de 04 (quatro) meses.
2. Dos Requisitos:
Para se enquadrar nos critérios estabelecidos na Lei 15.190, de 19 de julho de 2012, para
percepção de bolsa para tutoria, o candidato deve:
- Estar cursando curso de licenciatura devidamente reconhecido pelo MEC;
- Não ter vínculo empregatício efetivo com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará;
- Ter disponibilidade de carga horária de 12 horas semanais;
- Ser aprovado em seleção interna promovida pela Escola Frei Policarpo.
3. Da divulgação:
A Escola de Ensino Fundamental Médio Frei Policarpo divulgará essa seleção através da
Internet, blog da Escola e junto às universidades que oferecem curso de licenciatura nas
áreas de Língua Portuguesa e Matemática.
4. Da Seleção de Tutores:
a) Das vagas: Serão oferecidas 10 (dez) vagas para bolsas de tutoria, sendo destinadas 05
(cinco) para a disciplina de Língua Portuguesa e 05 (cinco) para a disciplina de Matemática.

Vale salientar que as 10 (dez) vagas ofertadas exercerá a função na escola (E.E.F.M. Frei
Policarpo) e nas extensões: Iguaçu, Esperança, Logradouro, Targinos e Transval.
b) Das etapas:
A seleção se dará na ESCOLA FREI POLICARPO, ALTO GUARAMIRANGA PELA MANHÃ (7:00 ÀS
11:00 H) E TARDE de ( 13 ÀS 17:00 H), em quatro etapas:
1ª Etapa: Será realizado do dia 20/05 a 22/05 as inscrições dos candidatos interessados a
esta Seleção. Na inscrição, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição e entregar o
Currículos.
2ª Etapa: Dias 25 e 26 de maio será a análise de currículo, levando em consideração as
experiências profissionais do candidato como bolsista ou mesmo na atividade de professor;
3ª Etapa: Será realizada no dia 28/05 entrevista por meio da qual será averiguado o
interesse e a disponibilidade do candidato a tutor;
4ª Etapa: Será realizada no dia 29/05 uma aula prática com duração máxima de 12 minutos,
por meio da qual serão avaliados os seguintes critérios: domínio de conteúdo, didática e
linguagem.
A divulgação dos resultados dia 01/06
Os Tutores entrará em exercício dia 02/06/15
5. Da Bolsa Remuneração
Cada tutor receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) no
cumprimento de uma carga horária máxima de 12 horas semanais distribuídas em regência
de sala e plantões pedagógicos na escola.
6. Disposições Finais
•

O tutor deverá alimentar instrumentais de controle de frequência e
participação nas propostas para compor as notas bimestrais nas disciplinas
curriculares de Língua Portuguesa e Matemática.

•

A Escola FREI POLICARPO poderá substituir/desligar o tutor que não atenda os
requisitos estabelecidos neste edital ou de alguma forma não cumpra
atividade de maneira correta. Nesse caso será chamado o tutor que tenha
ficado na colocação imediatamente posterior no banco desta seleção interna
promovida por esta escola.
Canindé, 18 de maio de 2015
Eridalva Alves Araújo.
Coordenadora do Projeto Jovem de Futuro na EEFFP

