
  
 

 

SELEÇÃO DE MATERIAL LITERÁRIO E TÉCNICO DE OBRAS E AUTORES 

CEARENSES – EDITAL 26/2019 - SME 

 

O Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal da Educação, com sede na 

Av. Desembargador Moreira, 2875, Bairro Dionísio Torres, CEP. 60.170-002, inscrita 

no CNPJ sob o nº 04.919.081/0001-89, neste ato representado pela Secretária Municipal 

da Educação, Sra. Antonia Dalila Saldanha de Freitas, no uso de suas prerrogativas 

legais, torna de conhecimento dos interessados que será realizada, nas datas e horários 

abaixo designados, a SELEÇÃO DE MATERIAL LITERÁRIO E TÉCNICO DE 

OBRAS E AUTORES CEARENSES nº 26/2019 - SME para a inscrição de editoras, 

titulares de direito autoral e/ou representantes legais, com fins à aquisição de obras 

literárias destinadas às bibliotecas escolares que integram a Rede Municipal de Ensino, 

de acordo com as condições e especificações constantes nesta seleção.  

1. DO OBJETO  

1.1. O presente instrumento tem como objeto a inscrição de editoras, titulares de direito 

autoral e/ou representantes legais, com fins à seleção de obras literárias destinadas aos 

estudantes e professores que integram a Rede Municipal de Ensino, de acordo com as 

condições e especificações constantes neste processo seletivo.  

1.2. Esta seleção não gera qualquer direito aos participantes, cabendo à Administração 

Pública o juízo de conveniência e oportunidade quanto à realização de uma possível e 

futura licitação.  

1.3. Não gerará ônus para a Administração Pública.  

2. DOS PRAZOS E LOCAL PARA INSCRIÇÃO, ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO E DOS LIVROS   

2.1. A inscrição, bem como a entrega da documentação e do material para análise e pré-

qualificação, será realizada de forma presencial na Secretaria Municipal da Educação de 

Fortaleza (SME)/Coordenadoria de Articulação da Comunidade e Gestão Escolar, 

localizada na Av. Desembargador Moreira, 2875 – Dionísio Torres, no período 

compreendido entre 06/05/2019 até 16/05/2019 das 8h às 12h e das 13h às 17h.  

2.2. Dos documentos para habilitação jurídica:  

2.2.1. Cédula de Identidade e CPF do representante legal (quando não se tratar de 

representante legal, deverá ser apresentado, também, instrumento de procuração 

devidamente autenticado em cartório).  

2.3. Dos documentos de habilitação técnica:  



  
 

2.3.1. Ficha de Inscrição da Editora, Cópia do Documento de Identidade e do CPF do 

representante legal da Editora, Declaração do Editor e Declaração da Obra, (conforme 

modelos contidos nos Anexos I, II e III, respectivamente).  

2.3.1.1. A Declaração do Editor e a Declaração da Obra devem ter reconhecimento de 

firma em cartório. 

2.3.2. Dois (2) exemplares de cada obra e/ou coleção pertencentes à mesma edição 

informada no ato da inscrição, dentro de uma das categorias descritas no item 3.4, os 

quais serão submetidos à análise da Comissão Técnica. 

2.3.2.1 As coleções serão consideradas uma única obra, desde que as mesmas sejam 

sequenciadas, equivalendo a única inscrição para todas as obras da coleção.  

2.4. Cada obra deverá ser inscrita em apenas uma das categorias, devendo contemplar as 

sugestões de temas conforme as informações descritas no item 3.4. 

2.4.1. No ato da inscrição os detentores de direitos autorais deverão entregar a ficha de 

inscrição com conforme modelo no Anexo I. 

2.5. Para efeito de confirmação da inscrição das obras literárias e da documentação, a 

equipe técnica responsável pelo recebimento dos documentos emitirá um comprovante 

de entrega.  

2.6. Somente será aceita a participação da obra e emitido o respectivo comprovante 

mediante a entrega conjunta da ficha de inscrição (apresentada fora do envelope) e dos 

demais documentos listados nos itens 2.3.1 e 2.3.1.1, em envelope lacrado e 

identificado, e dos exemplares da obra, em embalagem lacrada e identificada, sendo 

vedado o recebimento parcial.  

2.6.1 Quando se tratar de pessoa com procuração, esta deverá entregar no ato da 

inscrição a documentação citada no item 2.6, juntamente com Cópia do Documento de 

Identidade e do CPF (apresentados fora do envelope). 

2.7. Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados em única via, 

devidamente assinados e datados, quando for o caso, em ENVELOPE lacrado contendo 

as seguintes indicações no seu anverso:  

 

À COMISSÃO TÉCNICA – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA E TÉCNICA  

SELEÇÃO – EDITAL N° 26/SME  

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PARTICIPANTE  

Nº CNPJ (ou documento equivalente). 

2.7.1. As obras literárias deverão ser entregues de acordo com o especificado:  



  
 

2.7.1.1. Os livros devem ser entregues em quantidade de 02 (dois) exemplares de cada 

obra, exatamente iguais e correspondentes à edição mais recente, em embalagem 

contendo a identificação das suas respectivas categorias. Em cada exemplar deverá 

constar o título da obra, autor/ autores, edição, editora e ano. No verso da folha de rosto 

deverão constar ISBN e ficha catalográfica, de acordo com os dados Internacionais de 

Catalogação na Publicação (CIP). 

2.8. Não poderão participar obras literárias: 

2.8.1. Em domínio público, originalmente escritas em língua portuguesa; 

2.8.2. Que não atendam às normas do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa em 

cumprimento ao Decreto Legislativo nº 54, de 18 de abril de 1995, à Resolução nº 17, 

de 7 de maio de 2008, ao Decreto nº 6583, de 30 de setembro de 2008, e ao Decreto nº 

7875, de 27 de dezembro de 2012.  

2.8.3. Obras já distribuídas pelo FNDE por meio do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) e do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). 

2.9. O não atendimento aos requisitos apresentados no item 2.8.3 configurará 

desclassificação da obra inscrita, não cabendo recurso.  

2.10. Cada representante legal poderá participar com a inscrição de até 10 obras por 

categoria. 

3. DOS REQUISITOS DA OBRA  

3.3. As obras deverão apresentar-se na forma impressa, em língua portuguesa e terem 

sido produzidas em território brasileiro.  

3.4. Cada obra deverá ser inscrita em apenas uma das 4 (quatro) categorias descritas 

abaixo: 

3.4.1 Temas da Categoria 1 (Educação Infantil): 

a) Autoconhecimento, comportamento, autoestima; 

b) Família, amigos e escola; 

c) O mundo natural e social; 

d) Encontros com a diferença; 

e) Ficção científica, aventura, mistério e fantasia; 

f) Temas transversais; 

g) História e cultura afro-brasileira e indígena; 



  
 

h) Necessidades especiais; 

i) Artes, esportes e brincadeiras; 

j) Outros temas. 

3.4.2 Temas da Categoria 2 (Ensino Fundamental I): 

a) Autoconhecimento, comportamento, autoestima; 

b) Família, amigos e escola; 

c) O mundo natural e social; 

d) Encontros com a diferença; 

e) Diálogos com a história e a filosofia; 

f) Ficção científica, aventura, mistério e fantasia; 

g) Temas transversais; 

h) História e cultura afro-brasileira e indígena; 

i) Regional; 

j) Artes, esportes e tecnologias; 

k) Cultura digital no cotidiano; 

l) Educação patrimonial; 

m) Necessidades especiais; 

n) Outros temas. 

3.4.3 Temas da Categoria 3 (Ensino Fundamental II): 

a) Autoconhecimento, comportamento, autoestima; 

b) Diálogos com a história e a filosofia; 

c) Projetos de vida; 

d) O jovem no mundo do trabalho; 

e) Cultura digital no cotidiano do adolescente; 

f) Bullying e respeito à diferença; 



  
 

g) Protagonismo juvenil; 

h) Sociedade, política, ética e cidadania; 

i) Educação patrimonial; 

j) Conflitos da adolescência; 

k) Ficção científica, aventura, mistério e fantasia; 

l) Regional; 

m) Artes, esportes e tecnologias; 

n) História e cultura afro-brasileira e indígena; 

o) Temas transversais; 

p) Necessidades especiais; 

q) Outros temas. 

3.4.4 Temas da Categoria 4 (Docentes): 

a) Ensino de Geografia do Ceará; 

b) Ensino de História do Ceará; 

c) Leitura e hábitos de leitura dentro do contexto cearense;  

d) História e cultura afro-brasileira e indígena cearense; 

e) Outros temas. 

3.5. Não serão aceitos bonecos ou protótipos. 

3.6. As amostras entregues no ato da seleção pública não serão devolvidas após o 

processo de avaliação e seleção. 

4. DA COMISSÃO TÉCNICA  

4.1. As obras, bem como os documentos apresentados pelos interessados inscritos serão 

analisadas e julgadas por uma Comissão Técnica, especialmente designada para este 

fim, cujos membros serão nomeados e a nomeação será publicada na intranet da 

Secretaria Municipal da Educação, no seguinte endereço eletrônico: 

http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br., observados os critérios e requisitos estabelecidos 

por esta seleção e seus anexos.  

http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/


  
 

4.2. A comissão será composta por 10 servidores da SME, Distritos de Educação, e 

professores da Rede Municipal de Ensino, obedecendo ao seguinte quantitativo:  

a) 03 Técnicos lotados na SME;  

b) 01 Técnico de cada Distrito de Educação;  

c) 01 Professor Língua Portuguesa/Literatura de cada Distrito de Educação;  

4.3. É vedada a participação de servidores que tenham qualquer vínculo direto ou 

indireto com Editoras e/ou autores das obras participantes do processo na Comissão.  

4.4. A Comissão Técnica terá autonomia para eleger o (a) Presidente e tomar 

providências quanto aos casos omissos nesta seleção que por ventura venham a surgir.  

5. DA ANÁLISE E SELEÇÃO DO MATERIAL  

5.1. É vedada a participação nesta seleção de obras selecionadas em qualquer edição no 

Programa Nacional do Livro Didático - PNLD ou no Programa Nacional Biblioteca na 

Escola - PNBE.  

5.2. A análise das obras literárias, bem como dos documentos apresentados, será 

realizada pela Comissão Técnica, tendo como base os Critérios de Avaliação Técnica 

apresentados no Anexo IV, de acordo com a pontuação abaixo:  

 

0 Ausente Quando o aspecto abordado não está presente na obra. 

1 Parcialmente 
Quando o aspecto analisado não se apresenta de forma adequada na 

obra, com ressalvas. 

2 Presente 
Quando o aspecto abordado apresenta o critério a contento, sem 

ressalvas. 

5.3. O prazo de análise das obras literárias pela Comissão Técnica ocorrerá conforme 

estabelecido no Anexo V – Cronograma de Atividades, e terá caráter eliminatório em 

conformidade com os requisitos estipulados nesta seleção.  

5.4. Serão consideradas para efeito de aprovação as obras literárias que obtiverem maior 

pontuação final, com base no Anexo IV – Critérios de Avaliação Técnica.  

5.5 O critério de desempate será levada em consideração a obra que receber nota maior 

no conforme a sequência descrita abaixo:  

Qualidade do texto  

Adequação de categoria, de tema e conteúdo 

Projeto gráfico-editorial 



  
 

5.6. Ao final das etapas de avaliação, as obras literárias que obtiverem pontuação acima 

de 21 pontos, o equivalente a 70% da pontuação total, serão selecionadas como aptas 

para a possível realização de procedimento licitatório.  

5.7. Poderão ser selecionados até 100 títulos para cada categoria, mencionadas nos itens 

3.4.1 Temas da Categoria 1 (Educação Infantil), 3.4.2 Temas da Categoria 2 (Ensino 

Fundamental I), 3.4.3 Temas da Categoria 3 (Ensino Fundamental II) e 3.4.4 Temas da 

Categoria 4 (Docentes).   

 

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

6.1. A relação das obras literárias selecionadas será divulgada na intranet da Secretaria 

Municipal da Educação, no seguinte endereço eletrônico: 

http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br. 

6.2. Após a divulgação do resultado final do processo de avaliação e seleção, os titulares 

de direito autoral das obras literárias inscritas ou representes terão direito para 

apresentação de recursos de acordo com o prazo estipulado no Anexo V - Cronograma, 

cujas razões deverão ser apresentadas por escrito, competindo o julgamento à Comissão 

Técnica da Secretaria Municipal da Educação.  

6.2.1. Não serão aceitos recursos fora do prazo estipulado nesta seleção.  

6.3. Publicados os títulos aprovados na seleção, os titulares de direito autoral e/ou 

representantes legais das obras literárias inscritas poderão interpor recurso de acordo 

com o prazo estipulado no Anexo V - Cronograma, compreendido os dias úteis, para 

serem recebidos pela Secretaria Municipal da Educação, cujas razões deverão ser 

apresentadas por escrito, pessoalmente ou por correio para o endereço: Avenida 

Desembargador Moreira, nº 2875 – 6º andar – Dionísio Torres – Fortaleza/CE, CEP: 

60.170-002 – Coordenadoria de Articulação da Comunidade e Gestão Escolar da 

Secretaria Municipal da Educação. Bem como poderão ser encaminhados via correio 

eletrônico para o seguinte endereço: assin.livro@sme.fortaleza.ce.gov.br, dentro do 

prazo estipulado, nos seguintes horários: das 8h às 12h e das 13h às 17h. Competindo o 

julgamento à Comissão Técnica da Secretaria Municipal da Educação. 

6.4. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por quem não for 

representante legal para responder pelo proponente. 

6.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

6.6 A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento a todos 

no seguinte endereço eletrônico: http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/, conforme o 

cronograma publicado neste edital.  

http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/
mailto:assin.livro@sme.fortaleza.ce.gov.br
http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/


  
 

6.7 Conforme os critérios estabelecidos no item 2 deste edital, o não atendimento aos 

requisitos apresentados neste item configurará desclassificação da editora, não cabendo 

recurso.  

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1. A inscrição das obras literárias implica aceitação dos termos desta seleção, de 

forma integral e irretratável, bem como da legislação aplicável, especialmente em 

matéria de direito autoral, não cabendo controvérsias posteriores.  

7.2. A SME se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, por 

despacho motivado, adiar, desistir ou revogar a presente convocação, sem que isso 

represente motivo para que os participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização.  

7.3. Será de inteira responsabilidade dos inscritos a validade das informações fornecidas 

à SME no cadastramento das obras.  

7.4. A inscrição ou seleção do livro não implica obrigatoriedade de abertura de 

procedimento licitatório que vise à formatura de contrato de aquisição por parte desta 

SME, tampouco confere direito à indenização a título de reposição de despesas 

realizadas no cumprimento das etapas desta seleção.  

7.5. É vedado aos titulares de direito autoral ou seus representantes, cujo livro inscrito, 

foi selecionado para avaliação, oferecer vantagem de qualquer espécie, a qualquer 

pessoa, vinculada à escolha da obra referente ao processo de avaliação e seleção.  

7.6. Integram o presente Edital: 

 

 ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO  

 ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DO EDITOR  

 ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DA OBRA 

 ANEXO IV – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

 ANEXO V – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Fortaleza (CE), 24 de abril de 2019. 

 

 

Antonia Dalila Saldanha de Freitas 

Secretária Municipal da Educação 

Aprovação expressa da Coordenadoria Jurídica 

  



  
 

SELEÇÃO DE MATERIAL LITERÁRIO E TÉCNICO DE OBRAS E AUTORES 

CEARENSES – EDITAL 26/2019 - SME 

ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DA EDITORA 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)  

 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

CEP: Fones: Fax: 

E-mail: 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

Nome: 

Nacionalidade: CPF: 

Endereço: 

CEP: Fones: Fax: 

E-mail: 

DADOS DO PROCURADOR (se houver) 

Nome: 

Nacionalidade: CPF: 

QUANTIDADE DE OBRAS INSCRITAS 

CATEGORIA 1 (EDUCAÇÃO INFANTIL)  

CATEGORIA 2 (ENSINO FUNDAMENTAL I)  

CATEGORIA 3 (ENSINO FUNDAMENTAL II)  

CATEGORIA 4 (DOCENTES)  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

REPRESENTANTE PARA CONTATO: 

Fone: E-mail: 

 

 

  



  
 

SELEÇÃO DE MATERIAL LITERÁRIO E TÉCNICO DE OBRAS E AUTORES 

CEARENSES – EDITAL 26/2019 - SME 

ANEXO II  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO EDITOR 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)  

 

 

 

(Nome da empresa) _________________________________________________, 

CNPJ n.º ___________________ sediada ________________________________ 

(endereço completo), por intermédio do representante legal, o Sr. (a) 

________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_________________ e do CPF nº __________________, DECLARA, sob as penas da 

lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo 

de aquisição de obras literárias para as bibliotecas das escolas da rede municipal de 

Fortaleza, não havendo impeditivo para a entrega do material na quantidade que for 

requerida no processo licitatório.  

 

 

 

Fortaleza,                de                                   de 2019.  

 

 

 

Assinatura do Editor ou seu procurador 

 

Nome Legível 

(FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO EM TODAS AS PÁGINAS) 

  



  
 

SELEÇÃO DE MATERIAL LITERÁRIO E TÉCNICO DE OBRAS E AUTORES 

CEARENSES – EDITAL 26/2019 - SME 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA OBRA  

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)  

(Nome da empresa) __________________________________________, CNPJ 

n.º________________ sediada _____________________ (endereço completo) declara, 

sob as penas da Lei, que:  

1. Detém os direitos patrimoniais sobre todos os textos, ilustrações, fotografias e demais 

trabalhos intelectuais abrangidos pela legislação autoral brasileira, que compõem a(s) 

obra(s) abaixo, comprometendo-se a não coeditar nem ceder os direitos sobre essas 

obras durante o período de vigência desta seleção caso a(s) obra(s) seja(m) aprovada(s). 

 

TÍTULO DA 

OBRA 

AUTORIA EDIÇÃO CATEGORIA 

    

    

    

 

2. Possui todos os instrumentos contratuais com os autores dos textos e demais 

coautores da(s) obra(s), assumindo o compromisso de apresentar os instrumentos 

contratuais se solicitado pela SME em qualquer etapa do processo de seleção regulado 

pelo Edital 26/ 2019. 

 

3. Responsabiliza-se por possíveis litígios envolvendo os autores e coautores dos 

referidos textos, bem como de seus sucessores e, ainda, das ilustrações, fotografias e 

demais trabalhos intelectuais abrangidos pela legislação autoral brasileira que compõem 

a(s) obra(s), estando ciente que a SME poderá deixar de adquirir a(s) obra(s) no caso de 

tomar conhecimento de controvérsia judicial, a qualquer tempo. 

 

4. Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data os exemplares das obras 

descritas acima e apresentados por esta Editora no ato da inscrição no processo de 

avaliação e seleção dos títulos para as bibliotecas das escolas da rede municipal de 

Fortaleza, correspondem à última edição publicada, não havendo impeditivo para a 

entrega do material na quantidade que for requerida no processo licitatório.  

 

 

Local e data 

 

Assinatura do representante do editor ou seu procurador 

 

Nome legível e cargo 

(FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO DE TODAS AS PÁGINAS) 

  



  
 

SELEÇÃO DE MATERIAL LITERÁRIO E TÉCNICO DE OBRAS E AUTORES 

CEARENSES – EDITAL 26/2019 - SME 

ANEXO IV 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

 

LEGENDA: 

 

0 Ausente 
Quando o aspecto abordado não está 

presente na obra. 

1 Parcialmente 

Quando o aspecto analisado não se 

apresenta de forma adequada na obra, com 

ressalvas. 

2 Presente 
Quando o aspecto abordado apresenta o 

critério a contento, sem ressalvas. 

 

 

1. Projeto gráfico-editorial 

 

O projeto gráfico-editorial deverá apresentar equilíbrio entre texto principal, textos 

complementares e intervenções gráficas, como as ilustrações, quando houver. Deverá 

garantir condições de legibilidade do ponto de vista tipográfico quanto ao formato e 

tamanho da(s) fonte(s) utilizada(s); do espaçamento entre letras, palavras e linhas, do 

alinhamento do texto, qualidade do papel e impressão. 16 pontuação máxima. 

 

Item Projeto gráfico-editorial Pontuação 

1.1 
A obra não apresenta falhas gráficas, páginas faltantes e/ou 

trocadas e invertidas. 
 

1.2 
A obra apresenta na folha de rosto: a) Título e subtítulo, se for o 

caso; b) Autoria; c) Editora; d) Local; e) Ano de publicação. 
 

1.3 A obra apresentada falhas na encadernação.  

1.4 

Apresenta legibilidade, com boa diagramação da página escrita, 

com adequada distribuição das letras em formato e tamanho 

compatíveis com o público ao qual se destina o material; 

 

1.5 
Apresenta qualidade do papel para a impressão, de modo que as 

páginas não se rasguem ou descolem com facilidade. 
 

1.6 
A ficha catalográfica está de acordo com os dados Internacionais 

de Catalogação na Publicação (CIP). 
 

1.7 
As figuras/ imagens são coerentes com os textos as quais 

representam, permitindo ao estudante fazer a leitura de imagem. 
 

1.8 

A obra não apresenta espaços que possibilitem ou induzam o 

leitor à realização de atividades no próprio livro, inviabilizando 

seu uso coletivo. 

 

 

2 Adequação de categoria, de tema e conteúdo 

 



  
 

A avaliação técnica analisará a adequação da obra literária e a categoria na qual foi 

inscrita, considerando a respectiva faixa etária. Para a educação infantil e os anos 

iniciais do ensino fundamental será analisada a consonância com a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). 8 pontuação máxima. 

 

Item Adequação de categoria, de tema e conteúdo Pontuação 

2.1 
A obra literária está adequada à categoria e ao tema na qual foi 

inscrita. 
 

2.2 
O conteúdo é compatível com a faixa etária dos estudantes ao qual 

o material se destina. 
 

2.3 
A obra aborda os temas propostos de forma ética e respeitosa com 

relação às diversidades. 
 

2.4 
Na obra são apresentadas informações que justifiquem a 

correspondência entre a obra e a categoria. 
 

 

3 Qualidade do texto 

 

As obras literárias, tanto em língua portuguesa em suas múltiplas variantes (nacional, 

regional, europeia e africana), quanto em língua estrangeira, devem contribuir para 

ampliar o repertório linguístico da comunidade escolar e, ao mesmo tempo, propiciar a 

fruição do uso singular da linguagem que as caracteriza. 6 pontuação máxima. 

 

Item Qualidade do texto Pontuação 

3.1 Na obra é trabalhada a capacidade de motivar a leitura e a 

exploração dos temas bem como o potencial para ampliar as 

referências sociais, culturais e éticas do leitor. 

 

3.2 A obra apresenta conteúdo textual atualizado, levando em conta a 

área do conhecimento a que se refere. 

 

3.3 A obra apresenta ortografia conforme o Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa, instituído pelo Decreto nº 6.583, de 

29/09/2008. 

 

 

Soma da pontuação: 30 pontos. 
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ANEXO V 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

AÇÃO PERÍODO 

INSCRIÇÃO E ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO E DOS LIVROS 

06 a 16/05/2019 

ANÁLISE DOS TÍTULOS INSCRITOS 27/05 a 27/06/2019 

PUBLICAÇÃO DOS TÍTULOS APROVADOS 

NA SELEÇÃO 

29/07/2019 

PRAZO PARA RECURSO 05 a 14/08/2019 

RESULTADO FINAL 05/09/2019 

 

Durante a realização da seleção, havendo necessidade de mudanças nas datas 

inicialmente previstas, as alterações serão previamente divulgadas no endereço 

eletrônico: http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br. 

 

http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/

