
EDITAL Nº. 03/2015

SELEÇÃO PÚBLICA PARA COMPOSIÇÃO DE ATIVIDADES DE TUTORIA
DESENVOLVIDAS COMO AÇÃO DO PROEMI/JF NA EEM NAZARÉ

GUERRA.

A Secretaria da Educação Básica/7ª CREDE, por meio da Direção da EEM NAZARÉ GUERRA no
uso de suas atribuições legais e atendendo ao que dispõe a LEI nº. 15.190 de 19/07/2012 e a
Portaria nº0285/2015, publicada no D.O.E de 22 de abril de 2015, torna pública a abertura de
inscrições e a realização de processo seletivo destinado a formar um banco de Tutores para
realizar  atividades  voltadas  para  o  fortalecimento  e  melhoria  do  desempenho  dos  alunos  do
ensino médio, desta Instituição de Ensino que apresentam dificuldades específicas em Português
e Matemática com a utilização dos materiais estruturados da Metodologia Entre Jovens.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A  seleção  destina-se  a  formar  um  banco  de  tutores  universitários  para  atuarem  no
fortalecimento e melhoria do desempenho dos alunos do ensino médio da EEM Nazaré Guerra
que apresentam dificuldades específicas em Língua Portuguesa e Matemática com a utilização
dos materiais estruturados da Metodologia Entre Jovens do Instituto Unibanco.
1.2  O Valor da bolsa mensal será de R$ 300,00 (trezentos reais) de acordo com a Portaria nº
0285/2015,  publicada no D.O.E de 22 de abril  de 2015, obedecendo a  carga horária  máxima
semanal  de  até  12  horas  aulas,  totalizando  11  bolsas  a  serem  divididas  entre  3  tutores
selecionados , conforme estabelece o §1º do Art. 3º  da Lei nº 15.190 de 19 de Julho de 2012.
1.3 O processo seletivo regido por este Edital será coordenado e executado pelo Grupo Gestor
ProEMI/JF e Conselho Escolar, Conforme Portaria Nº 03/2015.

2 DAS ATRIBUIÇÕES
2.1. Realizar  atividades de atendimento educacional  complementar,  oferecidos a alunos desta
Instituição de Ensino com dificuldades específicas em Português e Matemática, no contra turno
conforme cronograma estabelecido por esta Instituição.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições dos candidatos serão realizadas na sede da EEM Nazaré Guerra Situada na
Avenida Nossa Senhora do Carmo S/N, Centro – Distrito de Lagoa do Mato, Itatira-Ceará sob a
responsabilidade do Núcleo Gestor da Escola e com representação do Conselho Escolar,  nos
dias 08, 09, 10, 11 e 12  de Junho  no horário de 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00.

4. DAS EXIGÊNCIAS NO ATO DA INSCRIÇÃO

4.1. No  ato  da  inscrição  os  candidatos  devem  apresentar  a  ficha  de  inscrição  devidamente
preenchida  e  assinada  pelo  candidato  com  cópia  do  RG,  CPF,  comprovante  e  residência,
declaração de disponibilidade previamente preenchida e assinada pelo candidato e  documento
comprobatório de que está cursando e frequentando regularmente licenciatura ou graduação em
Instituição  de  Ensino  Superior  e  histórico  escolar   de  Licenciatura  em  Língua  Portuguesa  e
Matemática.



4.2. Curriculum Vitae Padronizado (em anexo).

5. DAS VAGAS.

TIPO DE TUTORIA CARGA
HORÁRIA

LOCALIZAÇÃO TURNO VAGAS

Matematica  - Entre Jovens 1º 
Ano

12 h SEDE M/T 02

Língua Portuguesa  - Entre 
Jovens 1º Ano

12 h SEDE M/T 01

6.  DO PROCESSO SELETIVO  E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

INSCRIÇÃO DATAS

Recebimento das incrições dos candidatos, bem como 
analise dos documentos comprobatórios dos requisitos para 
participar do processo seletivo.

8 a 12 de Junho

Resultado da Analise do Currículo e classificados para 
próxima etapa.

15 de Junho

Prova cognitiva e discurssiva 16 de Junho

Resultado da Prova Cognitiva 17  de Junho

Recursos sobre os resultados da prova cognitiva 18 de Junho

Resultado final da prova cognitiva após analise dos 
resultados dos recursos.

20 de Junho

Entrevistas 23 de Junho

Resultado Final 25 de Junho

FASE ELIMINATÓRIA: Com base na ficha do candidato, verificar se ele ou ela atende a 
todos os requisitos obrigatórios.

FASE CLASSIFICATÓRIA: Com base no resultado da avaliação cognitiva escrita com 
questões de multiplia escolha, na analise do Currículo e entrevista (40 pontos) 

CRITÉRIOS  GERAIS PONTUAÇÃO

ETAPA 01: Declaração e Histórico da Instituição de Ensino 
Superior que está cursando licenciatura e língua portuguesa ou 
matemática de acordo com a escolha no ato da inscrição. 

0- 10 Pontos

ETAPA  02:Oficinas,  seminários  e  cursos  de  aperfeiçoamento
profissional  referente  a  disciplina  de  estudo  de  carga  horária
mínima de 30 horas . (limitando no máximo de 4). pontos por titúlo
apresentado.

0 – 10 Pontos

ETAPA 03:Avaliação cognitiva contendo 20 questões de múltipla
escolha na disciplia em que o candidato se propõe.

0 - 10  Pontos



Estrevista 0-10 Pontos

CRITÉRIOS GERAIS A SEREM ANALISADOS NA ENTREVISTA PONTUAÇÃO

Identificar se tem perfil proativo e condições de se reconhecer e atuar
como agente de transformação  social no grupo em que trabalha.

0 - 2

Conhecimento cognitivo, em relação a disciplina a que se propõe a 
trabalhar.

0 - 2

Capacidade de comunicação e diálogo e liderança. 0 - 2

Bom relacionamento interpessoal e abertura para trabalhar de forma 
solidária, cooperativa e interativa.

0 - 2

Capacidade de mobilização do grupo com que atua. 0 - 2

Pontuação Máxima 10 Pontos

7. DOS CONTEÚDOS A SEREM ESTUDADOS.

Para os candidatos a 
Tutor de Língua 
Portuguesa.

Leitura  e  Interpretação  de  textos,  aspectos  da  textualidade,
Coerência  e  Coesão;  Semântica:  Denotação  e  conotação;
Sinônimos, 
Antônimos, Homônimos, Parônimos, Hipônimos e Hiperônimos;
Polissemia do discurso. Fonética: 
Fonema; Sons e letras; Dígrafo e dífono. 
Encontros  consonantais;  Encontros  vocálicos,  Divisão  silábica,
Tonicidade. Ortografia. Morfologia. 
Classes  gramaticais:  substantivo,  artigo,  numeral,  adjetivo,
pronome, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição.

Para os candidatos a 
Tutores de 
Matemática.

Números:  números  inteiros;  divisibilidade;  números  racionais;
números irracionais e reais.  Funções: Igualdade de funções
;  determinação  do  domínio  de  uma  função;  função  injetiva,
sobrejetiva  e  bijetiva;  função  inversa;  composição  de  funções;
funções crescentes, decrescentes, pares e impares; os  zeros e o
sinal de uma função; funções lineares, constantes do 1º.  e 2º.
grau,  modulares,  polinomiais,  logarítmicas  e  exponenciais.
Equações:  desigualdades  e  inequações.   Geometria:
plana,espacial  e  analítica.  Trigonometria:  triangulo  retângulo;
estudo do seno, co-seno e tangente.   Sequências:  progressão
aritmética  e  geométrica.   Matrizes:  determinantes;  sistemas
lineares; análise combinatória; binômio de Newton. Matemática
Financeira:  Proporção,  porcentagem,  juros  e  taxas  de  juros;
Cálculo de Probabilidade.

8. DA VIGÊNCIA DA SELEÇÃO

8.1. A vigência desta seleção será de até 04  meses a contar da data do seu resultado podendo
ser prorrogado por igual período.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

9.1 - O candidato deve ter ciência de que a bolsa oferecida não se caracteriza como um



vínculo empregatício, não fazendo jus a benefícios, férias e outras obrigações de outros
regimes de contratação;
9.2 - O não cumprimento por parte do candidato das exigências contidas nesse edital
implicará na desclassificação do mesmo. A falsidade documental implicar na eliminação
do candidato desta seleção pública.
9.3 - O resultado da seleção do presente Edital será publicado nos murais da escola e
disponibilizado na Secretaria da Escola.

Lagoa do Mato, Itatira, Ceará – 14 de Maio de 2015

Maria Eliane de Lima Dias
Diretora



ANEXO I 

CURRICULUM VITAE

Eu,  _____________________________________________________,  candidato  a

bolsista com da Metodologia Entre Jovens 1º Ano – Língua Portuguesa e Matemática cujo

número  da  inscrição  é  ______  presento  e  declaro  ser  de  minha  exclusiva

responsabilidade  o  preenchimento  das  informações  e  que  os  títulos,  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.

DECLARAÇÃO E HISTÓRICO ESCOLAR DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NA DISCIPLINA 
DE FORMAÇÃO.( 20 PONTOS)

OFICINAS,  SEMINÁRIOS  E  CURSOS  DE  APERFEIÇOAMENTO  PROFISSIONAL  REFERENTE  A
DISCIPLINA DE ESTUDO DE CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 30 HORAS . (LIMITANDO NO MÁXIMO DE
4). PONTOS POR TITÚLO APRESENTADO.

_______________________________________________________

Assinatura do Candidato

Lagoa do Mato._____ de Maio de 2015



ANEXO II

 FICHA DE INSCRIÇÃO

FICHA DE INCRIÇÃO Nº ________

DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO: __________________________________________________________________

DATA DE NASC: _____/____/______     SEXO: _____________________

EMAIL: ____________________________________ TELEFONE: ______________________________

ENDEREÇO: _________________________________________________________________________

BAIRRO_________________________ CIDADE _______________________ ESTADO______________

CEP: ___________________________ CPF___________________________ RG___________________

DISPONIBILIDADE

SEDE (       ) (M/T)                                                   EXTENSÃO (      ) (N)

ITATIRA, _____  de ______________ de 2015

_____________________________________________

Assinatura do Candidato

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Nº DA INSCRIÇÃO ______

NOME DO CANDIDATO: __________________________________________________________

EMAIL; __________________________________ TELEFONE: ___________________________

DISCIPLINA PRETENDIDA: _______________________________________________________

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: __________________________________



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Eu ______________________________________, portadro de RG _______________ e
CPF____________________, declaro ter  disponibilidade para desenvolver atividade na
função de TUTOR, como parte  integrante  da Metodologia  Entre Jovens do Programa
Jovem  de  Futuro/PROEMI  de  acordo  com  estrutura  da  escola  obedecendo  a  carga
horária semanal estabelecida pelo edital que rege esta seleção.

Lagoa do Mato – Itatira   __________ de ___________________ de 2015

___________________________________________
Assinatura do Candidato


