
 

PREFEITURA DE FORTALEZA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (SME) 

EDITAL Nº 001/2020 – SELEÇÃO SIMPLIFICADA  DE AGENTES 

EDUCACIONAIS  VOLUNTÁRIOS PARA ATUAÇÃO NA BUSCA ATIVA  

A Secretaria Municipal da Educação, no uso de suas atribuições legais, 

estabelece as normas e divulga a abertura de inscrições para a seleção 

simplificada complementar para compor o Banco  de Agentes Educacionais 

Voluntários para atuação na Busca Ativa dos Distritos de Educação da Rede 

Municipal de Ensino,  visando identificar e (re)matricular crianças e 

adolescentes fora da escola no município de Fortaleza, sob o regime de 

voluntariado, conforme a Lei Federal 9.608/1998, a Lei Municipal 10.194, de 

19 de maio de 2014 e o Decreto n° 14.233, de 15 de junho de 2018. 

1. DA SELEÇÃO  

A seleção destina-se a atender a demanda de Agentes Educacionais para 

atuação na Busca Ativa que irão desenvolver atividades relacionadas ao 

monitoramento da infrequência e da evasão escolar, as quais integram uma 

das estratégias do Programa Aprender Mais.  

1.1. A Seleção será realizada pelos DISTRITOS DE EDUCAÇÃO em duas 

fases, classificatória e eliminatória. 

I – Primeira Fase - análise de currículo: para ser selecionado(a) para a 

segunda fase o(a) candidato(a) deverá obter no mínimo 3 pontos na 

análise de títulos.  

II – Segunda Fase - entrevista: de caráter classificatório e eliminatório, na 

qual o(a) candidato(a) deverá obter nota mínima de 30 pontos. 

 

1.2. Esta seleção destina-se a suprir, de forma imediata, a necessidade do 

funcionamento da Busca Ativa Escolar. Os seguintes anexos são partes 

integrantes deste Edital: 

Anexo I – Cadastro do(a) Voluntário(a); 

Anexo II – Currículo padrão;  

Anexo III – Quadro de pontuação; 

Anexo IV – Termo de Compromisso; 

Anexo V – Distritos/endereços. 

 



 

2. DAS FINALIDADES DA BUSCA ATIVA 

I – Garantir a matrícula e a permanência das crianças e adolescentes de 

04 a 17 anos na escola.  

II – Promover a inclusão educacional das crianças e adolescentes em 

idade escolar que se encontram não matriculados no município. 

III – Contribuir com o fortalecimento da assiduidade dos estudantes, 

estimulando sua permanência na escola. 

IV – Apoiar as unidades escolares no processo de acompanhamento da 

Infrequência Escolar.  

V – Possibilitar o mapeamento e a identificação de crianças e adolescentes 

que estão fora da escola, gerando subsídios para a implementação de 

políticas  públicas  que garantam a permanência na escola. 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES EDUCACIONAIS VOLUNTÁRIOS 

3.1 As atividades desempenhadas pelos(as) Agentes Educacionais serão 

consideradas de natureza voluntária na forma definida pela Lei Federal 

9.608/1998, pela Lei Municipal 10.194/2014 e pelo Decreto 14.233/2018, 

sendo obrigatória a celebração de Termo de Adesão e Compromisso do 

Voluntário. São atribuições do Agente Educacional:  

 

I – Realizar visitas em campo para identificar alunos em situação de 

possível abandono e/ou não matriculados;  

 

II – Dialogar com a família ou responsáveis pela criança ou adolescente 

com o objetivo de coletar informações sobre os motivos da infrequência ou 

evasão escolar; 

 

III – Elaborar relatório de Análise Técnica, que servirá de base para a 

tomada de decisões estratégias para (re)matrícula da criança ou do 

adolescente; 

 

IV – Acompanhar os casos que estão sob sua responsabilidade e todas as 

informações relacionadas a estes; 

V – Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades 

do Programa; 

VI – Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas 

obrigações junto ao Programa; 



 

VII – Participar das formações em serviço realizadas pela SME/Distritos de 

Educação; 

VIII – Desenvolver as atividades do Programa, conforme as diretrizes e 

orientações pedagógicas determinadas pela SME/Distritos de Educação. 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 Para formalizar a inscrição da seleção simplificada, o(a) candidato(a) 

deverá comparecer à sede dos Distritos de Educação, no período de 10 de 

janeiro de 2020 a 15 de janeiro de 2020, no horário das 8h às 12h e das 13h 

às 17h. 

4.2 Para requerer sua inscrição o(a) candidato(a) deverá entregar o Cadastro  

do(a) Voluntário(a) (Anexo I), o Currículo padrão (Anexo II) com documentação 

comprobatória  e  Termo de  Compromisso, todos devidamente preenchidos. 

4.3. A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento e a tácita 

aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não 

poderá alegar desconhecimento. 

4.4. As informações presentes no cadastro do(a) voluntário (a) são de inteira 

responsabilidade do(a) candidato(a). 

4.5. Para concorrer  à vaga de  Agente Educacional  o candidato deverá possuir  

no mínimo o Ensino Médio  e experiência comprovada na área da educação 

(Voluntários, monitores, professores e afins ). 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1. A seleção ocorrerá em duas fases, a saber:  

5.2. A Primeira Fase, de caráter classificatório e eliminatório, constará da 

análise de currículo. O Currículo padrão apresentado (Anexo II) e os 

documentos comprobatórios serão analisados, atribuindo-se pontuação 

(conforme quadro Anexo III).  

5.3. A Segunda Fase, de caráter classificatório e eliminatório, consistirá em 

entrevista realizada pelo Distrito de Educação. Será atribuída nota de 0 (zero) 

a 60 (sessenta) à entrevista, considerando os seguintes aspectos: Liderança, 

Comunicabilidade e Motivação.    

5.4. Será aprovado na Segunda Fase o(a) candidato(a) que obtiver nota 

mínima de 30 pontos na entrevista.  

5.5. Compor o Banco Agentes Educacionais para atuação na Busca Ativa do 

Distrito de Educação não gera compromisso de convocação do(a) 

candidato(a).  



 

6. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO FINAL  

6.1. A Classificação Final seguirá rigorosamente a ordem decrescente da nota 

obtida do somatório da pontuação das duas fases desta seleção por Distrito.  

6.2. Ocorrendo o empate entre os candidatos(as), o desempate levará em 

consideração a maior nota na entrevista. Persistindo o empate, o(a) 

candidato(a) que possuir, comprovadamente, maior tempo de serviços ou 

projetos sociais desenvolvidos na comunidade.   

6.3. O resultado da primeira (análise de currículo) e segunda   etapa ( 

entrevistas)  bem como  o resultado final serão divulgados no  site da Secretaria 

Municipal da Educação: http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/ 

7. DO RESSARCIMENTO 

7.1. Os(as) Agentes Educacionais  para atuar na  Busca Ativa lotados nos 

Distritos de Educação da Rede Municipal de Fortaleza receberão 

ressarcimento para despesas com transporte e alimentação, no valor de R$ 

1.230,00 (mil duzentos e trinta reais), mensalmente,  sendo designado,  desse 

valor,  R$ 180,00 (cento  e oitenta reais) para auxílio deslocamento, 

considerando os dias efetivamente trabalhados, devendo respeitar a  carga 

horária de 40 horas semanais. 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Os Distritos de Educação deverão avisar com 30 dias de antecedência os 

casos de desistências de voluntários. 

8.2. Não poderão concorrer à vaga de Agente Educacional para atuação na 

Busca Ativa:   

I – Profissionais com vínculo com a administração direta ou indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive o de 

Fortaleza.  

II – Profissionais que possuem na data da lotação vínculo de Bolsista com 

a Secretaria Municipal da Educação ou com quaisquer outros órgãos do 

município de Fortaleza; 

8.3.  É vedado ao(à) profissional selecionado(a) ter vínculo de parentesco até 

segundo grau com o(a) ocupante do cargo de coordenador(a) do Distrito no 

qual será lotado; 

8.4. O(a) profissional selecionado(a) deverá assinar Termo de Compromisso, 

conforme o Anexo IV deste Edital; 

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


 

8.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal da 

Educação.  

 

Fortaleza, 09 de janeiro de 2020.  

 

 

JEFFERSON DE QUEIROZ MAIA 

Secretário Adjunto Municipal da Educação, respodendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     
ANEXO I 

CADASTRO DO(A) VOLUNTÁRIO(A) 

 

 

 

 

NOME  

 

CPF CARGO/FUNÇÃO COORDENADORIA SME 

   

ESTADO CIVIL SEXO DATA DE ADMISSÃO INGRESSO 

   1 CONCURSO 
2 SELEÇÃO PÚBLICA 
3 CARGO COMISSIONADO 

 

DATA DE NASCIMENTO NATURALIDADE UF NACIONALIDADE 

    

FILIAÇÃO (NOME DA MÃE) 

 

FILIAÇÃO (NOME DO PAI) 

 

NOME DO CÔNJUGE 

 

ENDEREÇO NÚMERO 

  

BAIRRO CIDADE UF 

   

COMPLEMENTO CEP 

  

E-MAIL TELEFONE CELULAR 

  

TELEFONE RESIDENCIAL RG ORG. EXP. UF DATA DE EXPEDIÇÃO 

     

CARTEIRA PROFISSIONAL SÉRIE  UF 

   

GRAU DE INSTRUÇÃO FORMAÇÃO SUPERIOR INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA FORMAÇÃO 

   

PIS/PASEP TÍTULO DE ELEITOR ZONA SEÇÃO 

    

BANCO AGÊNCIA CONTA 

BRADESCO   

MATRÍCULA LOTAÇÃO 

  



 

DADOS PESSOAIS 

 

ANEXO II 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 

NOME: 

IDENTIDADE: CPF: 

ENDEREÇO: 

TELEFONES FIXO: CELULAR: 

E-MAIL  

FORMAÇÃO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO III 

QUADRO DE PONTUAÇÃO 

 BUSCA ATIVA 

 

Agente Educacional 

Certificado de Ensino Médio   2 pontos 

Certificado de Licenciatura ou bacharelado 3 pontos 

Certificado de Pós-Graduação  4 pontos 

Experiência comprovada na área da educação 
(Voluntários, monitores, professores e afins ).Soma-
se o valor de1 pontos para cada ano de experiência 
profissional, podendo totalizar até 7 pontos 

1 ponto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV 

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE VOLUNTÁRIO  

BUSCA ATIVA 

 

 

Eu, ____________________________________________________________,  
    Nome do(a)Voluntário(a)                     

________________________, ______________________residente e domiciliado(a)  
(Nacionalidade)    (Estado Civil) 

no(a)_____________________________________________________nº ________, 
(Rua/Avenida) 

_______________________, __________________,____________portador do CPF  
(Bairro)                                                     (Cidade)                               (UF) 

_____________________, carteira de identidade nº _____________________,  
 
Órgão Expedidor _________/___, pelo presente instrumento, formalizo adesão e 
compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n° 9.608, 
de 18 de fevereiro de 1998, publicado no DOU de 19/02/1998 e da Lei nº 10.194, de 
19 de maio de 2014, publicado no DOM de 04/05/2015, que dispõem sobre a 
prestação do serviço voluntário, bem como o Decreto nº 14.233, de 15 de junho de 
2018, que cria o Programa Aprender MAIS, cônscio de que farei jus ao ressarcimento 
das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do 
referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo 
empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afins.  
 

Fortaleza/CE, _____ de ________________ de 2020. 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do voluntário (a) 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 

 

 DISTRITOS DE EDUCAÇÃO  

DISTRITO DE 

EDUCAÇÃO 
ENDEREÇOS 

I Avenida Francisco Sá, 7878 – Barra do Ceará. 

II Rua Professor Juraci Mendes de Oliveira, 01 – Edson Queiroz. 

III Avenida Jovita Feitosa, 1264 – Parquelândia. 

IV Rua Guará  s/n Parangaba 

V Avenida Augusto dos Anjos, 2466 – Bom Sucesso. 

VI Av. Padre Pedro de Alencar, 789 – Messejana. 

 

 

 


