
 

     

 

 

 
 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÕES 

 

 

 A Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza torna pública a abertura das inscrições e 

orienta sobre a participação no 1º Seminário Internacional da Educação, Perspectivas 

educacionais para o século XXI: por uma educação de qualidade com equidade, que 

será realizado nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2019, no Centro de Eventos do Ceará. 

  

 

1. DAS INSCRIÇÕES: 

1.1. As inscrições deverão ser feitas no período de 20 a 23 de setembro de 2019; 

1.2. Cada inscrição será vinculada a um CPF; 

1.3. Ao realizar sua inscrição, o participante terá acesso a toda a programação do evento, 

observando que para as atividades de sexta-feira, dia 27/09, é necessário indicar uma 

opção de palestra temática, conforme a Programação; 

1.4. Professores selecionados para apresentação de trabalhos no 1º Seminário 

Internacional realizarão sua inscrição, tendo sua vaga garantida independente das 

vagas destinadas a escola na qual estão lotados; 

1.5. Deverão ser priorizados para as vagas de cada escola os professores com trabalhos 

selecionados na 1º e/ou 2ª edição do Projeto Professor Autor e no Seminário de 

Boas Práticas; 

1.6. Os Professores lotados em mais de uma escola deverão fazer sua inscrição somente 

uma vez, na vaga de uma das escolas em que está lotado; 

 

2. DO CREDENCIAMENTO: 

2.1. O credenciamento ocorrerá na recepção do Salão Taíba, entrada “A”, a partir das 17h 

do dia 26/09; 

2.2. Para o credenciamento no evento é importante ter em mãos o comprovante de 

inscrição digitalizado ou impresso; 

2.3. Os professores da rede municipal de Fortaleza terão garantido o registro de sua 

frequência funcional com a participação no evento. 

 



 

     

 

3. SOBRE DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

3.1. QUADRO GERAL DAS VAGAS: 
 

CATEGORIAS VAGAS 

Professores 1200 

Coordenadores-Escolas 299 

Coordenadores-CEI 161 

Coordenadores de Anexo 10 

Coordenadores-Creche Conveniada 95 

Diretores 299 

Técnicos - SME e Distritos 200 

Convidados 200 

 

3.2. Observe o quadro das vagas dos professores distribuídas por Unidade Escolar (Escola, 

Anexo e CEI) conforme documento em anexo; 

3.3. As escolas que ofertam EJA têm uma (1) vaga a mais para os professores;  

3.4. Serão destinadas 20 vagas para cada Distrito de Educação, devendo ser priorizada a 

participação de gerentes, formadores e superintendentes. 

3.5. Serão destinadas 80 vagas para a SME; 

3.6. Serão destinadas 200 vagas para convidados; 

 

 

 

Fortaleza, 20 de setembro de 2019. 

 

 

Antonia Dalila Saldanha de Freitas 
Secretária Municipal da Educação 

 

 


