
ADITIVO AO EDITAL Nº 12/2019 – SME

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e

considerando o Edital nº 12/2019 - SME, que orienta e dispõe sobre as normas de inscrição

e seleção de professores da Secretaria Municipal da Educação para participação em

programa de formação continuada de professores de matemática, altera os itens II, IX, que

passam a vigorar com a seguinte redação:

II – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO

Poderá concorrer a uma vaga no curso o(a) professor(a) que atenda aos seguintes requisitos

cumulativos:

1. Ser professor(a) da rede pública municipal, licenciado ou não em matemática, com

atuação na área de Matemática,.

2. Estar lotado em turmas de anos finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental.

3. Aderir à proposta de formação continuada com o compromisso de participação efetiva até

a conclusão de cada etapa, observando que os encontros presenciais serão realizados

quinzenalmente no dia de planejamento da área de Matemática (ver termo de compromisso

conforme Anexo I e anexá-lo a ficha de inscrição).

4. Preencher, no site (http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/), a ficha de inscrição/plano de

atividades do ensino de Matemática, a ser aplicado durante a formação no ambiente escolar

em que atua, descrevendo problemas, estratégias e metas esperadas quanto à proficiência dos

estudantes em Matemática.

5. Entregar o termo de compromisso (anexo I) devidamente preenchido no Distrito de

Educação.

IX - DA SELEÇÃO E DOS RESULTADOS FINAIS

9.1. Atendidos os critérios de participação estabelecidos no item II deste edital, os

candidatos serão selecionados na seguinte ordem decrescente de prioridade:

i. Professores efetivos, licenciados em matemática, da rede municipal de ensino em

regência de sala de aula, com atuação regular na área de Matemática e lotação de 200

(duzentas) horas nos anos finais (6ºao 9º ano) do Ensino Fundamental.



ii. Professores efetivos da rede municipal, licenciados em outras áreas, com regência de sala

de aula na área de Matemática, lotado com 200 (duzentas) horas nos anos finais (6ºao 9º

ano) do Ensino Fundamental.

iii.Professores efetivos, licenciados em Matemática, da rede municipal de ensino em

regência de sala de aula, com atuação regular na área de Matemática e lotação de 100 (cem)

horas nos anos finais (6ºao 9º ano) do Ensino Fundamental e disponibilidade para participar

do curso nos turnos manhã e tarde.

iv. Professores efetivos da rede municipal, licenciados em outras áreas, com regência de

sala em Matemática, com lotação de 100 (cem) horas nos anos finais (6ºao 9º ano) do

Ensino Fundamental e disponibilidade para participar do curso nos turnos manhã e tarde.

v. Professores substitutos, licenciados em Matemática, com regência de sala em Matemática,

com lotação de 200 (duzentas) horas nos anos finais (6ºao 9º ano) do Ensino Fundamental e

contrato vigente até 2020.

vi. Professores substitutos, licenciados em Matemática, com regência de sala na área de

Matemática com lotação de 100 (cem) horas nos anos finais (6ºao 9º ano) do Ensino

Fundamental, contrato vigente até 2020 e disponibilidade para participar do curso nos

turnos manhã e tarde.

vii. Professores substitutos, licenciados em outras áreas, com regência de sala na área de

Matemática com lotação de 200 (duzentas) horas nos anos finais (6ºao 9º ano) do Ensino

Fundamental e contrato vigente até 2020.

viii. Professores substitutos, licenciados em outras áreas, com regência de sala na área de

Matemática com lotação de 100 (cem) horas nos anos finais (6ºao 9º ano) do Ensino

Fundamental, contrato vigente até 2020 e disponibilidade para participar do curso nos

turnos manhã e tarde.

Os professores efetivos que, eventualmente, já participam da formação pela Secretaria da

Educação do Estado do Ceará não precisam realizar inscrição.

9.2. Os critérios de seleção serão baseados na ordem de prioridade acima, na exequibilidade

do plano de atividades do ensino de Matemática detalhado no preenchimento da inscrição e

na adequação desse plano aos objetivos expressos no item I deste edital.

9.3 São critérios de desempate para ocupar a vaga:

a) Professores que não têm formação stricto sensu na área de Matemática nos anos finais

(6ºao 9º ano) do Ensino Fundamental;



b) Professores com maior tempo de lotação nas escolas da Secretaria Municipal de

Educação.

9.4. A lista com o nome dos candidatos selecionados a participarem do curso, será

divulgada na página oficial da Secretaria Municipal da Educação, no dia 05 de abril de

2019.

9.5. Após o término da formação, será divulgada, durante o mês de janeiro de 2021, na

página oficial da Secretaria Municipal da Educação, a lista dos concludentes aprovados no

curso.

9.6. Seguindo a lista de aprovados, o certificado será disponibilizado no Departamento de

Matemática da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Fortaleza, 13 de março de 2019.

Antônia Dalila Saldanha de Freitas
Secretária Municipal da Educação
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