
11/01/2023 14:31

1/6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 001/2023 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ALTANEIRA – CEARÁ

 
DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, DOS
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA-CE, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 76, da Lei Orgânica do Município e, ainda, nos termos da Lei 539/2011 – Plano de Cargo e Carreira do Magistério -, art.
53 e seguintes, bem como no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, TORNA PÚBLICO que se encontram abertas as
inscrições para a AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, o qual reger-se-á pelas instruções deste Edital e demais normas
atinentes.
 
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
1.1. Poderão participar da ampliação de carga horária os Professores Efetivos e estáveis que contam com Carga Horária de 20
horas semanais, que desejam alterar sua carga horária.
 
1.2. Somente haverá ampliação de carga horária, quando:
a) a vaga apresentada for na área de formação/ou atuação do servidor;
b) o servidor participar formalmente deste edital;
c) Compatibilidade de horário, sob pena de acumulação indevida;
d) Se adeque à área de carência;
 
1.3. O presente Edital permitirá a alteração de carga horária temporária para professores efetivos e estáveis, de 20 (vinte) horas
semanais para até 40 (quarenta);
1.3.1 As 20(vinte) horas ampliadas serão totalmente destinada para aulas em sala.
 
1.4. As vagas a serem preenchidas pelo presente Edital, já existentes ou que venham a existir futuramente, possuem caráter precário
e provisório, deixando de existir em caso de desnecessidade da prestação do serviço público.
 
1.5. A Seleção simplificada de que trata este Edital será realizada sob a execução da Comissão do Processo Simplicado para
ampliação temporária de professores efetivos, conforme a Portaria n°001/2023 expedida pelo Diario Oficial do Ceará, pela Secretaria
de Educação dia 10 de janeiro de 2023, sendo composta das seguintes fases:

Comprovação de experiência através de análise curricular (classificatória e eliminatória).
Prova escrita – Redação dissertativa argumentativa (eliminatória).

 
1.6. Estão impedidos de participar da ampliação de carga horária os servidores:
a) Que não façam parte do quadro do Magistério Público Municipal;
b) Em estágio probatório;
c) Afastados do cargo;
d) À disposição de outros órgãos;
e) Os profissionais que estiverem na condição de readaptados em outra função, por motivo de saúde, não poderão alterar a carga
horária;
f) Em desvio de função;
 
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a expressa aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
2.2 As Inscrições para a Seleção estão sob a responsabilidade da Comissão do Processo Simplicado serão realizadas nos dias 12 a 15
de janeiro de 2023, na forma virtual pelo Portal do Município de Altaneira-CE: https://altaneira.ce.gov.br/institucional/2171-selecao-
0012023-ampliacao-temporaria-de-professores-efe/ e na forma presencial nos dias 12 e 13 de janeiro de 2023, nos horários de 07:00
às 11:00 e de 13:00 às 17:00 na Secretaria Municipal de Educação.
2.3 Ao realizar a inscrição, o candidato deverá:
a) Preencher a ficha de inscrição, com todos os dados solicitados. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, ficando a Administração Pública no direito de excluí-lo da seleção, caso comprove inveracidade nos
dados fornecidos na ficha de inscrição ou o não preenchimento de informações requeridas na mesma.
b) Preencher “Curriculum Vitae” padronizado, devendo, por ocasião da inscrição, apresentar os documentos comprobatórios do
mesmo ou de forma virtual anexar em pdf no momento da inscrição online.
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ÁREAS AVALIADAS PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Experiência de trabalho no exercício da função docente em sala de aula, em Escola Pública, mínimo de
01(um) ano, limitado até 05 (cinco) anos sendo 1,0 ponto para cada ano .

5

Experiência de trabalho no exercício da função de Direção, Coordenação, Supervisão, Formação Pedagógica
no mínimo de 1 (um) ano, limitado a 04 (quatro) anos, sendo 1,0 ponto para cada ano.

 
4

Diploma, devidamente registrado de pós- graduação/Mestrado em área da Educação, restrito a um curso.  
2

Diploma, devidamente registrado de pós- graduação/Doutorado em área da Educação, restrito a um curso.  
3

Certificado, devidamente registrado de Especialização na área de Educação, em nível de pós-
graduação/Especialização (carga horária mínima de 360 horas), restrito a três cursos, sendo 1,0 ponto para
cada curso.

 
3

Certificado de participação em seminário de Educação no Municipio de Altaneira, restrito a um certificado. 1
Certificado de participação em Conferencia Municipal de Educação de Altaneira, restrito a um certificado. 1

COMPETÊNCIA 1 Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da
língua portuguesa.

COMPETÊNCIA 2 Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos
das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do
texto dissertativo argumentativo.

COMPETÊNCIA 3 Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em
defesa de um ponto de vista.

COMPETÊNCIA 4 Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos
necessários para a construção da argumentação.

COMPETÊNCIA 5 Elaborar proposta de intervenção para o problema
abordado, respeitando os direitos humanos.

2.4. O candidato declarará, na ficha de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, entregará as cópias dos documentos
comprobatórios exigidos para exercer a função de professor por ocasião da contratação.
 
3. DA SELEÇÃO
3.1. A seleção de que trata este Edital constará de 2 (duas) fases, sendo a primeira o analise curricular e a segunda prova escrita
dissertativa. As duas terão caráter classificatória e eliminatória, com as normas definidas no edital.
3.2. PRIMEIRA FASE – ANÁLISE DE TITULOS: de caráter classificatório e eliminatório, consiste na comprovação de
experiência, através de análise do currículo e valerá até 19 (dezenove) pontos. A pontuação 0 (zero) ou a não entrega da documentação
elimina o candidato do certame.
3.2.1. A comprovação de experiência através de análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório, valerá até 19 (dezenove)
pontos, sendo avaliada pela experiência do candidato nos seguintes aspectos:
 

 
A comprovação da experiência de trabalho deverá ser fornecida através de:

a) Cópia da Carteira Profissional onde conste o início e o término da experiência de docencia.
b) Declaração Assinada pela Secretária de Educação comprovando experiência de trabalho no exercício da função de Direção,
Coordenação, Supervisão e Formação Pedagógica.
3.2.3 Os certificados/diplomas dos cursos exigidos para avaliação de títulos que não mencionarem a carga horária e que não forem
expedidos por Instituição Oficial ou particular devidamente autorizada, não serão considerados.
3.2.4 Ao final do processo de seleção o resultado constará de lista de classificação dos professores a serem ampliados por tempo
determinado, por disciplina e por ordem decrescente de pontuação.
 
3.3. SEGUNDA FASE – PROVA ESCRITA: De caráter eliminatório e classificatório, consiste na avaliação dos candidatos que
tiveram suas inscrições deferidas, com base na produção de um texto do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem
social, científica, cultural ou política.
 
3.3.1 A prova escrita será aplicada no dia 23 de Janeiro de 2023 (sábado), às 8h00min, horário local, com duração de 3 (três) horas
ininterruptas, no Auditório da Escola Municipal 18 de Dezembro, localizado na Rua José Pio de Oliveira, S/N, bairro Centro, nesta
cidade de Altaneira/CE.
 
3.3.2 Os responsáveis pela correção irão analisar 5 (cinco) competências, que são:
 

 
 
3.3.3 Cada avaliador atribuirá uma nota entre 0 (zero) e 20 (vinte) pontos para cada uma das cinco competências, e a soma desses
pontos comporá a nota total de cada avaliador, que pode chegar a 100 (cem) pontos.
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3.3.4 Será reprovado nesta etapa e eliminado da seleção o candidato que obtiver nota inferior a 50 (cinquenta) pontos.
 
3.3.5 Os candidatos devem comparecer ao local de realização da prova escrita com antecedência de 30 (trinta) minutos, portando
documento de identificação oficial com foto e comprovante de inscrição.
 
3.3.6 O não comparecimento na hora e data marcada acarretará eliminação automática do candidato deste processo seletivo.
 
 
4. DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
4.1. A nota final de cada candidato será obtida através da nota da prova escrita e dos pontos obtidos na análise curricular.
 
4.2. A classificação final dos candidatos será feita por disciplina, divulgada pela própria Secretaria, que deverá afixar em lugar visível
e publicar no Portal do Município de Altaneira-CE:https://altaneira.ce.gov.br/institucional/2171-selecao-0012023-ampliacao-
temporaria-de-professores-efe/, no dia 28 de Janeiro de 2023.
 
5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
5.1. Na classificação final, caso haja igualdade de pontuação final, serão adotados os seguintes critérios de desempate, na ordem
indicada abaixo, dando-se referência ao candidato que tiver:
a) maior tempo de serviço na rede de ensino Municipal de Altaneira
b) maior pontuação na prova escrita;
5.2. Persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade.
 
6. DA EXCLUSÃO DO CANDIDATO
6.1. Será excluído da Seleção o candidato que:
a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
b) desrespeitar membro da Comissão Executora e/ou Coordenadora da Seleção;
c) descumprir quaisquer das instruções contidas no Edital;
d) for eliminado em uma das fases da seleção;
e) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
 
7. DOS RECURSOS
7.1. Caberá interposição de recurso administrativo a:
 
a) Resultado das inscrições deferidas.
a.1) Os recursos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação no dia 17 de janeiro de 2023, das 7: 00 às 11: 00h e das
13:00 às 17:00h ou de forma virtual pelo Portal do Município de Altaneira-CE: https://altaneira.ce.gov.br/institucional/2171-selecao-
0012023-ampliacao-temporaria-de-professores-efe/.
 
b) Resultado das provas inscritas.
b.1) Os recursos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação no dia 27 de janeiro de 2023, das 7: 00 às 11: 00h e das
13:00 às 17:00h ou de forma virtual pelo Portal do Município de Altaneira-CE: https://altaneira.ce.gov.br/institucional/2171-selecao-
0012023-ampliacao-temporaria-de-professores-efe/..
 
7.2. Todo recurso deverá ser obrigatoriamente assinado pelo candidato e encaminhado à Comissão do Processo Avaliativo.
 
7.3. Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, sendo as respectivas decisões individualizadas.
 
8. DA VIGÊNCIA DA SELEÇÃO
8.1. A vigência da presente seleção será de 01 (um) ano a contar da data de seu resultado, podendo ser prorrogada por igual período.
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
9.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 
9.2. Não será aceita solicitação de inscrição extemporânea ou em desacordo com as normas deste Edital.
 
9.3. Serão considerados documentos de identidade a que se referem itens deste Edital: carteiras expedidas pelos Comandos Militares,
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas
pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras
funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;
carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto).
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DISCIPLINA

QUANTIDADE DE
VAGAS

TOTAL DA CARGA
HORÁRIA

TIPO DE VAGA

CIENCIAS/ROBÓTICA 03 20H/SEMANAIS AMPLIADA
TEMPORARIAMENTE

HISTÓRIA/EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 02 20H/SEMANAIS AMPLIADA
TEMPORARIAMENTE

GEOGRAFIA/EDUCAÇÃO AMBIENTAL 04 20H/SEMANAIS AMPLIADA
TEMPORARIAMENTE

LINGUA PORTUGUESA, ESPANHOL,
INGLÊS E INFORMATICA

08 20H/SEMANAIS AMPLIADA
TEMPORARIAMENTE

EDUCAÇÃO FÍSICA 02 20H/SEMANAIS AMPLIADA
TEMPORARIAMENTE

PEDAGOGIA 67 20H/SEMANAIS AMPLIADA
TEMPORARIAMENTE

MATEMATICA/EDUCAÇÃO FINANCEIRA 03 20H/SEMANAIS AMPLIADA
TEMPORARIAMENTE

NOME:
NASC: _____/____/_____ SEXO:  
ENDEREÇO: BAIRRO:
CIDADE: ESTADO: CEP:
TELEFONE RES: CELULAR:
EMAIL RG:
CPF: PIS/PASEP:
TITULO DE ELEITOR: SEÇÃO: ZONA:

9.4. Serão convocados para as vagas definitivas, discriminadas no anexo I desse edital os classificados na lista formada por
professores efetivos, por disciplina e ordem decrescente de pontuação final.
 
9.5. O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de
fraude.
 
9.6. Os certificados/diplomas dos cursos exigidos que não mencionarem a carga horária e que não forem expedidos por Instituição
Oficial ou particular devidamente autorizada, não serão considerados.
 
9.7. Todos os horários previstos neste Edital são regidos pelo horário do Estado do Ceará.
 
9.8. Os casos omissos e duvidosos referentes ao processo de Seleção serão resolvidos pela comissão responsável por esta.
 
 
 
 

Altaneira – CE, em 11 de Janeiro de 2023
 

 
 

ANTONIA ZULEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 
 
 

ANEXO I - VAGA POR DISCIPLINA
 

 
 
 
 
 

ANEXO II - A QUE SE REFERE AO EDITAL N.º 001/2023
FICHA DE INSCRIÇÃO Nº_________ DADOS PESSOAIS
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CERT. RESERVISTA:
MATRICULA PROFESSOR EFETIVO:
INSCRIÇÃO: DISCIPLINA:

NOME DO CURSO:
ANO DE CONCLUSÃO:
(apresentar cópia diploma ou certidão/declaração de conclusão)

DISCIPLINA:

AÇÕES DATAS
Período de Inscrição 12 a 15 de Janeiro de 2023
Resultado Parcial das Inscrições deferidas e indeferidas 16 de Janeiro de 2023
Recurso das inscrições indeferidas 17 de Janeiro de 2023
Resultado Final das Inscrições deferidas e indeferidas 18 de Janeiro 2023
Prova escrita 23 de Janeiro 2023
Resultado da Prova Escrita 26 de Janeiro de 2023
Prazo para Recurso da Prova Escrita 27 de Janeiro de 2023
Resultado Final 28 de Janeiro de 2023

 
DADOS SOBRE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – LICENCIATURA
 

 
OPÇÃO DO CANDIDATO:
 

 
 
QUANTIDADE DE FOLHAS APRESENTADAS PELO CANDIDATO:
 
 
Altaneira-CE, de de 2023

 
 
 
 
 
 

Assinatura do candidato:
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ANEXO III - A QUE SE REFERE AO EDITAL N.º001/2023

CRONOGRAMA
 
 

 
 
 

ANEXO IV - A QUE SE REFERE AO EDITAL N.º 001/2023
CURRÍCULUM VITAE PADRONIZADO

 
Eu, , candidato (a) à função de Professor da disciplina de da secretaria de Educação do Município de Altaneira, apresento e
declaro ser de minha exclusiva responsabilidade o preenchimento das informações e que as 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 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.
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ESCOLA TEMPO
  

ESCOLA TEMPO
  

CURSO INSTITUIÇÃO
  

CURSO INSTITUIÇÃO
  

CURSO INSTITUIÇÃO
  

 
EXPERIÊNCIA DE TRABALHO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOCENTE EM SALA DE AULA

 

 
EXPERIÊNCIA DE TRABALHO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO OU
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA.
 

 
DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO DE PÓS- GRADUAÇÃO/MESTRADO EM ÁREA DA EDUCAÇÃO.
 

 
 DIPLOMA, DEVIDAMENTE REGISTRADO DE PÓS- GRADUAÇÃO/DOUTORADO EM ÁREA DA EDUCAÇÃO.
 
 

 
 
 
CERTIFICADO, DEVIDAMENTE REGISTRADO DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, EM NÍVEL DE
PÓS-GRADUAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO (CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 360 HORAS)
 
 

 
 
 
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALTANEIRA.
 
 
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 
 
 
OBS:
INSCRIÇÃO PRESENCIAL: Todos os titulos descritos devem ser acompanhados de xerox das comprovações existentes no ato da
entrega.
 
INSCRIÇÃO VIRTUAL: Todos os títulos descritos devem ser anexados, em formato pdf, junto ao curriculo no ato da inscrição
online.
 
 
 
 

Publicado por:
Sandy Thiemy Tabutti

Código Identificador:A6256888


