
 

RETIFICAÇÃO 01/2016

EDITAL N.º 003/2016

O Coordenador da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE 07 -
Canindé,  no uso de suas atribuições,  torna público  e estabelece a  Retificação  01/2016 no
Anexo IV(qualificação exigida para a função de professor do ensino médio) – QUADRO I - do
Edital n.º 003/2016,  da Seleção  Pública  para  Composição de  Banco para  Contratação
Emergencial  de  Professores, em  Caráter  Temporário, para  Escola  Estadual de  Ensino
Médio de Educação do Campo Filha da Luta Patativa do Assaré.

ANEXO IV – INTEGRANTE DO EDITAL 003/2016  

Qualificação exigida para a função de Professor do Ensino Médio

QUADRO I 

ÁREAS DO CONHECIMENTO  DISCIPLINA/QUALIFICAÇÃO/PERFIL

Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias.

LINGUA PORTUGUESA
• Licenciatura Plena em Letras com habilitação para o ensino

de Língua Portuguesa;
• Licenciatura  Plena  em  Curso  de  Formação  de  Professores

(Pedagogia,  em  regime  regular  ou  especial  e  outros,  com
habilitação em Língua Portuguesa.

ESPANHOL
• Licenciatura Plena em Letras com habilitação para o ensino

de Língua Espanhola;
• Curso  Superior  de  Graduação  Plena  (Bacharelado  ou

Licenciatura) mais Curso Básico de Língua Espanhola de, no
mínimo, 120 horas aula.

INGLÊS
• Licenciatura Plena em Letras com habilitação para o ensino

de Língua Inglesa;
• Licenciatura  Plena  em  Curso  de  Formação  de  Professores

(Pedagogia,  em  regime  regular  ou  especial  e  outros,  com
habilitação em Língua Inglesa;

• Curso  Superior  de  Graduação  Plena  (Bacharelado),  mais
Curso Básico  de Língua Inglesa de,  no mínimo,  120 horas
aula.

EDUCAÇÃO FÍSICA
• Licenciatura, ou Licenciatura Plena em Educação Física;

ARTE - EDUCAÇÃO
• Licenciatura Plena em Artes: Dança, ou Música, ou Teatro, ou

Cinema, ou Desenho e Artes Plásticas;
• Licenciatura  em Artes  Cênicas  ou outra  linguagem artística



por IES credenciada, cujos cursos sejam reconhecidos;
• Curso Superior de Graduação Plena, mais curso em Arte ou

Arte-Educação, de no mínimo, 120 horas aula.

Ciências  da  Natureza,
Matemática e suas Tecnologias.

MATEMÁTICA:
• Licenciatura Plena em Matemática;
• Licenciatura em Ciências com plenificação em Matemática;
• Licenciatura  Plena  -  Pedagogia,  em  regime  regular  ou

especial e outros, com habilitação em Matemática.

FÍSICA
• Licenciatura Plena em Física;
• Licenciatura em Ciências com plenificação em Física;
• Licenciatura Plena - Pedagogia, em Regime Especial e outros,

com habilitação em Física.
BIOLOGIA:

• Licenciatura Plena em Biologia;
• Licenciatura em Ciências com plenificação em Biologia;
• Licenciatura Plena - Pedagogia, em Regime Especial e outros,

com habilitação em Biologia.

QUÍMICA:
• Licenciatura Plena em Química;
• Licenciatura em Ciências com plenificação em Química;
• Licenciatura Plena - Pedagogia em Regime Especial e outros,

com Habilitação em Química.

Ciências Humanas HISTÓRIA 
• Licenciatura Plena em História;
• Licenciatura em Estudos Sociais;
• Licenciatura Plena - Pedagogia em Regime Especial e outros,

com habilitação em História.

GEOGRAFIA
• Licenciatura Plena em Geografia;
• Licenciatura em Estudos Sociais;
• Licenciatura Plena - Pedagogia em Regime Especial e outros,

            com habilitação em Geografia.

FILOSOFIA
• Licenciatura Plena em Filosofia ou Pedagogia (reconhecido 

pelo Conselho Estadual de Educação onde conste carimbo 
com autorização para o exercício docente na referida 
disciplina);

• Bacharelado em Teologia;
• Bacharelado em Direito

SOCIOLOGIA 
• Licenciatura Plena em Sociologia;
• Licenciatura Plena em Ciências Sociais;
• Licenciatura em Estudos Sociais ou Pedagogia(reconhecido 

pelo Conselho Estadual de Educação onde conste carimbo 
com autorização para o exercício docente na referida 
disciplina);

• Bacharelado em Direito 



SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Poderão inscrever-se para seleção, os candidatos que se enquadrarem nas situações excepcionais, a
seguir  relacionadas,  conforme parecer  0582/2003  do  Conselho  Estadual  de  Educação  do  Ceará  e
legislação que fundamenta este edital.

1.  portadores de Diploma de Bacharel,  com graduação plena, em cujo currículo tenha estudado, no
mínimo 180 horas de conteúdos integrantes da disciplina para a qual se candidata.

2.  Portadores  de  Certificados  de  Pós  Graduação  Lato  Sensu,  na  área  da  seleção,  emitidos  por
instituição de ensino superior – IES  credenciada pelo respectivo conselho de educação, que atendam a
legislação pertinente.

3.  Portadores  de  diploma  de  Pós  Graduação  Stricto  Sensu  (Mestrado  ou  Doutorado)  em  área  da
seleção,  emitido  por  instituição  de  ensino  Superior  cujos  cursos  tenham  sido  reconhecidos  pelo
competente conselho de educação.

4. Os alunos de curso de Licenciatura em área da selação, que hajam cursado, no mínimo dois terços
do total do numero de créditos do currículo pleno do curso em questão.

5.  Candidatos licenciados que estejam matriculados em curso de complementação de carga horária
destinada à  habilitação em disciplina  específica  do  ensino  médio,  em área de  seleção,  com carga
horária de, no mínimo 800 horas.

6.  Candidatos  com  curso  superior  de  graduação  plena  (bacharelado  ou  licenciatura),  que  tenham
concluído curso básico de língua estrangeira moderna de no mínimo, 420 horas, em área de seleção.

7. Candidatos portadores de Diploma de Tecnólogo, emitidos por IES credenciada, cujos cursos sejam
reconhecidos, concorrendo para disciplina pertinente à área de Ciências e Matemática.
 

Paulo Alexandre Sousa Queiroz
Coordenador da CREDE 07

     Canindé-CE, 21 de Janeiro de 2016.


