GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ-SEDUC
COLÉGIO ESTADUAL PAULO SARASATE– 7ª CREDE/ Canindé
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 006/2015
A Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – 7ª CREDE, através do COLÉGIO
ESTADUAL PAULO SARASATE, com sede à Rua Joaquim Magalhães, 100 – Centro – Canindé –
Ceará, 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 nas turmas do
turno noite da escola acima citada da Rede Pública Estadual, localizada na comunidade da zona rural
– São Serafim, 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 pelas seleções realizadas nos anos de 2012,
2013 e 2014 e que, constem no Banco de Classificados do referido processo, à comparecerem
nesta escola, no período de 06 a 07 de agosto de 2015, no horário de 07:30h as 11:00h e 13:30h
as 17:00h, para tratarem de assuntos relacionados à contratação e lotação, de acordo com as
carências apresentadas no quadro abaixo. Vale ressaltar que a preferência de lotação é para os
candidatos aprovados em seleção pública obedecendo a cronologia dos eventos (seleções)
ocorridos: Seleção da UFC/ 2012; Seleção Artigo 4º/ 2012; Seleção Artigo 4º/ 2013; e Seleção 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 ficará
entendido que o(a) candidato(a) estará desistindo e deixando a oportunidade para aquele(a) que
estiver na classificação seguinte à sua dentro da cronologia apresentada acima.

Canindé/ CE, 04 de agosto de 2015.

LINDOMAR SILVA SOUSA
Diretor do CEPS
Matrícula Nº 302216-1-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 006/2015
SELEÇÃO DA UFC/ 2012 - ARTIGO 4º. 2012/ 2013/ 2014

QUADRO DE CARÊNCIAS
DISCIPLINA (S)
BIOLOGIA
QUÍMICA
TOTAL

LOTAÇÃO
CARGA HORÁRIA
SEMANAL
05 h/a
06 h/a
11 h/a

Canindé/ CE, 04 de agosto de 2015.

LINDOMAR SILVA SOUSA
Diretor do CEPS
Matrícula Nº 302216-1-3

