GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ – SEDUC
7° CREDE – CANINDÉ – CE
E.E.F.M.CASEMIRO BEZERRA DE ARAÚJO
EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA 2015

1. Justificativa:
A Metodologia Monitoria ao ser implantada em nossa escola visa favorecer o protagonismo juvenil,
desenvolvendo competências, habilidades e a postura ética, ela também auxilia na inserção do jovem no
contexto profissional, uma vez que promove o sentido de organização e de responsabilidade,
aumentando a autoestima e valorizando o monitor perante seus colegas e a equipe pedagógica.

2. Resultados Esperados:
Esperamos que a partir das atividades desenvolvidas pelos monitores possamos obter uma melhoria
significativa do desempenho acadêmico dos alunos, indicadores internos e externos da escola, uma vez
que estes monitores estarão desempenhando suas funções em sala de aula junto aos alunos que
apresentem dificuldades de aprendizagem nas disciplinas de língua portuguesa e matemática.

3. Do objetivo da seleção:
Escolher alunos-monitores para as atividades MAP (Monitoria de Apoio Permanente), para favorecer o
protagonismo juvenil e desenvolver competências e habilidades e a postura ética.

4.Dos requisitos para a seleção:
Todos os alunos regularmente matriculados nas séries de 1º ano e 2º ano poderão se inscrever para
concorrer a uma vaga de monitor conforme aptidão;
Jovens que tenham perfil de liderança ou que possuam habilidades bem desenvolvidas nas disciplinas
mencionadas no quadro de vagas.

5. Das Àreas e números de vagas:
Atividade PJF
Língua Portuguesa (Dar
suporte aos alunos nos
conteúdos que estão
sendo ministrados pelo
professor em sala de
aula).

Área/Ambiente de
aprendizagem
SALA DE AULA

Matemática (Dar suporte
aos alunos nos conteúdos
que
estão
sendo
ministrados
pelo
professor em sala de
aula).

SALA DE AULA

Números de vagas
06 vagas
02 vagas na Sede ( 1º ano )
02 vagas na Sede ( 2º ano )
01 vaga na Extensão de São Domingos
( 1º ano )
01 vaga na Extensão de São Domingos
( 2º ano )

03 vagas
02 vagas na Sede ( 1º ano )
01 vaga na Extensão de São Domingos (1º ano)

7. Da seleção dos Monitores:
7.1 Das vagas: serão oferecidas um total de 09 vagas para as bolsas de monitoria, para alunos de 1º e 2º
ano, sendo 6 dessas vagas destinadas a disciplina de Língua Portuguesa e 3 para a disciplina de
matemática.
7.2 Os candidatos devem ter conhecimento das responsabilidades específicas da monitoria.
7.3 O aluno selecionado para participar da monitoria receberá como BOLSA-AUXÍLIO o valor de R$
100,00 reais mensais.

8. Da inscrição:
8.1 As inscrições serão realizadas no período de 25/05/2015 a 27/05/2015 na Sala da Coordenação da
EEFM CASEMIRO BEZERRA DE ARAÚJO Sede e Extensão, nos seguintes turnos e horários:
Sede: Manhã – 07:00h às 11:00h
Tarde – 13:00h às 17:00h
São Domingos: Tarde: 13:00h às 17:00h
Noite: 18:00h às 21:00h
8.2 No momento da inscrição, o aluno deverá apresentar identificação estudantil ou carteira de
identidade, foto 3x4 recente e formulário de inscrição devidamente preenchido.

9. Das Etapas da Seleção:

9.1 Os candidatos à monitoria serão escolhidos pelo grupo gestor e professores das áreas envolvidas.
9.2 A seleção se dará da seguinte forma:
Etapa 1: Entrevista, por meio da qual será observado o grau de interesse do aluno, bem como sua
disponibilidade para cumprir a carga-horária no dia 03/06/2015.

10. Da divulgação dos classificados:
10.1 A relação com os nomes dos alunos selecionados será divulgada no dia 08/06/2015.

11. Da Contratação:
11.1 Os monitores do 1º ano e 2º ano serão contratados por um período de um a, no máximo, três meses.
Com carga horária de, no máximo 12 horas por semana, sendo 08h de atividades em sala e 04h para
planejamento, conforme estabelece a lei nº 15.190, de 19 de julho de 2012, no contraturno do aluno.

Caridade, 11 de maio de 2015.

Maria Angélica Alves Rocha
Diretora da Escola
Eugênia Antônia Rocha Máximo
Coordenadora Escolar do Projeto Jovem de Futuro
Profa. Raimuniza Maria Silva
Professora Responsável pela Metodologia Monitoria
Lucas Flávio Pereira da Rocha
Coordenador Escolar da Extensão em São Domingos

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ - SEDUC
7° CREDE – CANINDÉ – CE
E.E.F.M.CASEMIRO BEZERRA DE ARAÚJO
EDITAL DE SELEÇÃO PARA TUTORIA 2015

Através da parceria firmada entre Secretaria de Educação do Estado do Ceará ( SEDUC ),
Instituto Unibanco e Ministério da Educação ( MEC ), a Escola Casemiro Bezerra de Araújo
resolve abrir edital de seleção de tutores para a atividade Tutoria vinculada ao Projeto Jovem de
Futuro.
1. Disposições Gerais:
O presente edital dispõe da seleção, contratação, remuneração, carga horária para os tutores da
atividade Tutoria, que consiste em oferecer aulas de reforço em Língua Portuguesa e Matemática
para os alunos dos 1º e 2º anos do Ensino Médio da Escola Casemiro Bezerra de Araújo.
A referida atividade terá duração de 01 a 03 meses.
2. Dos requisitos:
Para se enquadrar nos critérios estabelecidos na Lei 15.190, de 19 de julho de 2012, para percepção
de bolsa tutoria, os tutores devem:
2.1 Estar cursando licenciatura em Letras ou Matemática, devidamente reconhecido pelo MEC.
Diante da inexistência de candidatos graduandos no curso de Letras, poderão se inscrever
Universitários do curso de Pedagogia. Na ausência de professores formados em Matemática poderão
se inscrever professores formados nas àreas afins.
2.2 Não ter vínculo empregatício efetivo com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará.
2.3 Ter disponibilidade de carga horária de 12h semanais, sendo 08h em sala de aula e 04h para
planejamento.
2.4 Ser aprovado em seleção interna promovida pela Escola Casemiro de Araújo

3. Da divulgação:
A Escola Casemiro Bezerra de Araújo divulgará essa seleção através do blog da escola, facebook,
universidades que oferecem cursos de licenciatura em Língua Portuguesa e Matemática ou àreas
afins.

4.Das áreas e números de vagas:
Atividade PJF

Área/Ambiente de
aprendizagem
SALA DE AULA

Língua Portuguesa
(Resgatar
os
conteúdos
de
Língua Portuguesa
do 9º ano do Ensino
Fundamental).
Matemática
(Resgatar
os
conteúdos
de
Matemática do 9º
ano do Ensino
Fundamental).

SALA DE AULA

Números de vagas
04 vagas
02 vagas na Sede ( 1º ano )
01 vaga na sede ( 2º ano )
01 vaga na Extensão de São Domingos ( 1º ano )
03 vagas
02 vagas na Sede ( 1º ano )
01 vaga na Extensão de São Domingos
( 1º ano )

5.Da inscrição:
5.1 As inscrições serão realizadas no período de 25/05/2015 a 29/05/2015 na Sala da Coordenação da
EEFM CASEMIRO BEZERRA DE ARAÚJO Sede e Extensões, nos seguintes turnos e horários:

• Sede: Manhã – 07:00h às 11:00h
Tarde – 13:00h às 17:00h

• São Domingos: Tarde: 13:00h às 17:00h
Noite: 18:00h às 21:00h

5.2 No momento da inscrição, o universitário deverá apresentar carteira de identidade e CPF, foto 3x4
recente e formulário de inscrição devidamente preenchido.

6. Da seleção dos Tutores:
6.1 Das vagas: serão oferecidas um total de 07 vagas para as bolsas de tutoria, sendo 4 dessas vagas
destinadas a disciplina de Língua Portuguesa e 3 para a disciplina de matemática.
6.2 Das etapas:
A seleção se dará em duas etapas, a seguir:
1ª Etapa: será realizada uma análise de currículo, levando em consideração a experiência profissional do
candidato como bolsista ou mesmo atividade de professor.
2ª Etapa: será composta de entrevista por meio da qual será averiguado o interesse e a disponibilidade
do candidato a tutor, que será realizada no dia 09/06/2015

7. Da divulgação dos classificados:
A relação com os nomes dos tutores selecionados será divulgada no dia 16/06/2015
8. Da bolsa remuneração:
Cada tutor receberá uma bolsa mensal no valor de R$300,00 no cumprimento de uma carga horária
máxima de 12 horas semanais,sendo 08h em sala de aula e 04h para planejamento.
9. Disposições Finais:
O tutor deverá alimentar instrumentais de controle de freqüência e participação dos alunos nas
atividades propostas na Tutoria.
A Escola Casemiro Bezerra de Araújo poderá substituir/desligar o tutor que não atenda os requisitos
estabelecidos nesse edital ou de alguma forma não cumpra as atividades de forma correta. Nesse caso
será chamado o tutor que tenha ficado na colocação imediatamente posterior no banco desta seleção
interna promovida por esta escola.

Caridade, 11 de maio de 2015

Maria Angélica Alves Rocha
Diretora da Escola
Eugênia Antônia Rocha Máximo
Coordenadora Escolar do Projeto Jovem de Futuro
Lucas Flávio Pereira da Rocha
Coordenador Escolar da Extensão em São Domingos

