
 

 

 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO PARA SELEÇÃO INTERNA DE BOLSISTAS DO 

PROGRAMA APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA – MAIS PAIC 

 

A Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza, em conformidade com a Lei nº 15.276, de 

28 de dezembro de 2012, que trata da concessão de Bolsas pela Secretaria de Educação do 

Estado do Ceará (SEDUC), no âmbito do Programa de Aprendizagem na Idade Certa (MAIS 

PAIC), torna pública a abertura de inscrições e convoca os interessados a se submeterem ao 

processo de seleção de bolsistas às Bolsas de Extensão Tecnológica, nível IV, para fazer parte 

do BANCO DE BOLSISTAS do referido programa, nos termos estabelecidos neste processo 

seletivo e seus anexos. 

 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1. O PROGRAMA APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA (MAIS PAIC), da Secretaria da 

Educação do Estado do Ceará foi criado como PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO 

NA IDADE CERTA (PAIC) pela Lei 14.026, de 17 de dezembro de 2007 e ampliado pela 

Lei Nº 15.921, de 15 de dezembro de 2015. O PAIC tem por objeto principal a 

cooperação entre Governo do Estado e municípios cearenses com a finalidade de apoiar, 

técnica e financeiramente, tais municípios, no sentido de ampliar as oportunidades de 

desenvolvimento das crianças na Educação Infantil, na etapa inicial da Alfabetização. Em 

sua ampliação, o PAIC prevê garantir as aprendizagens, em todo o Ensino Fundamental, 

mediante um conjunto de ações organizadas que foram denominadas, no final de 2015, de 

MAIS PAIC. 

 

1.2. O processo seletivo constante neste Edital destina-se à convocação de professores 

efetivos do Sistema Municipal de Ensino, licenciados em Letras e em Matemática, para 

atuar na formação dos professores de Língua Portuguesa e de Matemática, lotados no 

Ensino Fundamental II, nas escolas públicas municipais e no acompanhamento a estas 

instituições da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza no Programa Aprendizagem na 

Idade Certa - MAIS PAIC, visando à capacitação contínua do servidor quanto às 

metodologias empregadas no Programa, gerando o aperfeiçoamento profissional do 

bolsista, que atuará como multiplicador do conhecimento, no acompanhamento e na 

avaliação da implementação e da execução do programa, durante o exercício de suas 

atividades funcionais, distribuídos de acordo com o quadro abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

FUNÇÃO 

 

DISTRITO 

VAGAS - 

AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

REQUISITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMADOR DO 

ENSINO 

FUNDAMENTAL II 

 

1 

 

PORTUGUÊS 

 

MATEMÁTICA 
1. Licenciatura Plena em 

Letras ou 

2. Licenciatura Plena em 

Matemática 

  

3. Experiência profissional 

mínima de 3 (três) anos, no 

Ensino Fundamental II, 

lecionando as disciplinas de 

Língua Portuguesa ou de 

Matemática, devidamente 

comprovada por declaração 

expedida pela Unidade 

Escolar de lotação.  

01 (uma) 01 (uma) 

2 01 (uma) 01 (uma) 

3 01 (uma) 01 (uma) 

4 01 (uma) 01 (uma) 

5 01 (uma) 01 (uma) 

6 01 (uma) 01 (uma) 

 

 

1.3. Será concedida uma Bolsa de Extensão Tecnológica – Nível IV – para os professores 

efetivos do Sistema Municipal de Ensino, selecionados para o atendimento aos objetivos 

do Programa MAIS PAIC, nas áreas específicas de Língua Portuguesa (LETRAS) e de 

Matemática, conforme especificado no item 2.1. Esses professores, previamente 

selecionados, atuarão, para o devido recebimento de uma bolsa mensal, no valor de R$ 

420,00, como formadores municipais na capacitação continuada, no acompanhamento e 

na avaliação da execução do Programa MAIS PAIC, atendendo à proposta didático-

metodológica definida e voltada aos objetivos do MAIS PAIC. 

 

1.4. A Seleção efetivar-se-á em duas etapas: ambas de caráter classificatório e eliminatório. A 

primeira realizada a partir da análise do currículo de todos os candidatos inscritos; e a 

segunda, constituída de uma exposição didática oral, com apresentação do plano de aula 

detalhada no item 5.1.2 e 5.1.2.1 deste Edital. 

 

1.5. Os candidatos selecionados deste Edital serão lotados no período diurno (manhã e tarde), 

nos 06 (seis) Distritos de Educação, obedecendo-se rigorosamente à ordem crescente de 

classificação, por Distrito de sua opção, na existência da vaga, conforme quadro 

constante no item 1.2 desta Edital. 

 

1.6. A lotação dos candidatos selecionados e convocados será realizada pela Coordenadoria 

de Gestão de Pessoas (COGEP) da Secretaria Municipal da Educação - SME, momento 

em que serão apresentadas as vagas disponíveis e os candidatos serão chamados por 

ordem crescente de classificação e por distrito de sua opção. 

 

 

 



 

 

 

  

 

1.7. O prazo de validade da seleção será de 12 (doze) meses, a contar da data de divulgação 

dos selecionados no site (http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br), prorrogável por igual 

período.  

 

1.8. A carga horária prevista de dedicação dos professores bolsistas selecionados para o 

Programa MAIS PAIC será de 40 (quarenta) horas semanais. Contudo, em caso de carga 

horária inferior, quando para atender necessidades desta Secretaria Municipal da 

Educação, serão estabelecidos valores de forma proporcional, conforme art. 7º da Lei Nº 

15.276, de 28 de dezembro de 2012.  

 

1.9. Os valores e os níveis das bolsas do MAIS PAIC são definidos em DIÁRIO OFICIAL 

DO ESTADO, SÉRIE 3,  ANO IV,  Nº 246,  FORTALEZA, de 31 DE DEZEMBRO DE 

2012, Art.8º. A concessão das bolsas de que trata a Lei 15.276, de 28 de dezembro de 

2012 está condicionada à assinatura de Termo de Compromisso a ser elaborado pela 

SEDUC. 

 

1.10. As bolsas do Programa MAIS PAIC serão concedidas e pagas, mensalmente, pela 

Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC), por meio de crédito, diretamente 

em conta bancária em nome do bolsista, a qual deverá constar obrigatoriamente no Termo 

de Compromisso. 

 

1.11. Os candidatos selecionados farão parte do BANCO DE BOLSISTAS DO 

PROGRAMA APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA – MAIS PAIC, da Secretaria da 

Educação do Estado do Ceará e poderão ser convocados (as), conforme as necessidades, 

para o desenvolvimento e para a execução das atividades do Programa, ficando sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação o acompanhamento e o 

gerenciamento das funções desenvolvidas pelos formadores.  

 

1.12. Os candidatos aprovados deverão aguardar a convocação pela SEDUC/SME, 

conforme as necessidades do Programa MAIS PAIC.  

 

2. DO PÚBLICO 

 

Poderão inscrever-se professores, em efetivo exercício no Sistema Municipal de 

Ensino de Fortaleza, que preencham os seguintes requisitos:  

 

 

2.1 Formação em curso superior:  

a) Licenciatura Plena em Letras; 

b) Licenciatura Plena em Matemática. 

 

 

2.2. Estar lotado, em unidade escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de Fortaleza, nos 

Distritos ou SME, com carga horária de 200 horas. 

2.3. Ter experiência mínima de 03 (três) anos no cargo como professor (a) do quadro efetivo 

da Rede Pública Municipal de Ensino de Fortaleza. 

 

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


 

 

 

  

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES 

O professor municipal selecionado para atuar no Programa MAIS PAIC será responsável 

por: 

 

3.1 Formar e orientar os professores cursistas, lotados nas escolas públicas municipais de 

Fortaleza, no Ensino Fundamental II, nas disciplinas de Língua Portuguesa ou de 

Matemática; 

 

3.2 Participar dos encontros de formação e de estudos promovidos pela SEDUC/SME; 

 

3.3 Realizar acompanhamento pedagógico junto aos professores cursistas nas unidades 

escolares; 

 

3.4 Produzir e enviar relatórios para a SME referentes aos resultados obtidos nos encontros 

de formação, bem como nas visitas de acompanhamento pedagógico nas escolas.  

 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

  

4.1. Para realizar a inscrição, o candidato deverá: 

a) Preencher a Ficha de Inscrição (disponível no sitio 
http://selecaomaispaic.sme.fortaleza.ce.gov.br); 

b) Curriculum Vitae, no ANEXO II deste documento, com cópias da documentação 

que o comprove e entregar na Secretaria Municipal da Educação, na Célula do Ensino 

Fundamental II (6º andar), localizada na Av. Desembargador Moreira, 2875, no horário 
das 08:00h às 17:00h. 

O (a) candidato (a) deverá organizar o conjunto de cópias de comprovação do currículo 
de acordo com a sequência apresentada no “Curriculum Vitae”. 

c) Cópia do Diploma de Graduação (Licenciatura Plena); 

d) Declaração de lotação, carga-horária e experiência docente expedida pela escola em 
que está lotado(a) 

4.2. A autenticação dos documentos será feita, no ato da inscrição, mediante a apresentação 

dos originais. 

 

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

5.1 O processo de seleção constará das etapas a seguir: 

 

5.1.1 1ª Etapa: Análise e pontuação do Currículo, conforme pontuação especificada no 

quadro a seguir. 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

  

 

 Título Pontuação Máximo 

01 Mestrado nas áreas específicas de Letras ou 

Matemática ou na área de Educação 

1,5 1,5 

02 Doutorado nas áreas específicas de Letras ou 

Matemática ou na área de Educação. 

1,5 1,5 

03 Especialização nas áreas específicas de Letras ou 

Matemática ou na área de Educação 

0,5 1,0 

04 Experiência de ensino, superior a 03 (três) anos. 0,5 (a partir do 4º 

ano) 

2,0 

05 Experiência como formador(a) na área de 

Educação. 

0,5 / ano 2,0 

06 Cursos relacionados à área de Educação, com 

carga horária mínima de 40h. 

0,5 / curso 2,0 

TOTAL MÁXIMO: 10 (dez) PONTOS 

 

 

5.1.1.1 Os 24 primeiros colocados, em cada disciplina, nesta 1ª etapa (Análise de currículo), 

estarão classificados para a 2ª etapa (Exposição didática oral e entrevista), obedecendo, para 

tanto, à pontuação total obtida na Análise de currículo, que deve ser, no mínimo, 5,0 pontos e, 

no máximo, 10 pontos. 

 

5.1.1.2 Em caso de empate, nas duas etapas, serão considerados, para efeito de desempate e de 

classificação, pela ordem decrescente de pontuação, os seguintes critérios: 

 

a)  Maior pontuação na titulação em curso (s) de Pós-Graduação; 

b) Maior nota na Exposição didática oral; 

c) Maior tempo de serviço no Sistema Municipal de Ensino de Fortaleza; 

d) Maior tempo de experiência comprovada como formador (a); 

e) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único 

do art. 27 da Lei Federal n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); 

f) A idade maior, considerando-se ano, mês e dia. 

 

5.1.2 2ª Etapa: Exposição didática oral, com tema a ser sorteado com 24 horas de 

antecedência, acerca de um conteúdo específico da área de atuação do candidato (Língua 

Portuguesa ou Matemática). Na ocasião, o candidato deverá apresentar o plano de aula, 

conforme modelo do ANEXO III. 

 

5.1.2.1 A exposição didática oral será de caráter classificatório e eliminatório, pois o não 

comparecimento no local, na data e nos horários previstos, implicará na imediata eliminação 

do candidato. 

 

5.1.2.2 Os candidatos convocados para a prova de exposição didática oral e entrevista deverão 

observar o calendário divulgado conforme o item 8 deste instrumento, com a listagem dos 

candidatos em ordem alfabética, respeitando-se o local de prova, a data e os horários 

indicados. 

 



 

 

 

  

 

5.1.2.3 A entrevista ocorrerá logo após a exposição didática oral e no mesmo local. 

 

5.1.2.4. Os candidatos deverão chegar com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário 

previsto para o início a prova de exposição didática oral e deverão portar, obrigatoriamente, o 

documento oficial de identidade original, sob pena de serem eliminados do certame. 

 

5.1.2.5 Em hipótese nenhuma, o candidato poderá submeter-se à Exposição didática oral fora 

da data determinada para a realização da seleção, fora do horário estabelecido e em outro 

local que não seja o predeterminado. 

 

5.1.2.6 Para a Exposição didática oral, o candidato deverá aguardar sua vez, de acordo com a 

ordem do sorteio, a ser divulgada no site http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br,   

 

5.1.2.7 A Exposição didática oral constará de uma aula expositiva, com duração máxima de 

15 (quinze) minutos, acerca de um conteúdo específico da área de atuação do candidato 

(Língua Portuguesa ou Matemática).  

 

5.1.2.8 Serão disponibilizados equipamentos com recursos audiovisuais para a apresentação 

da aula expositiva pelos candidatos.  

 

5.1.2.9 A nota da prova didática será calculada pela média aritmética dos valores atribuídos 

por cada examinador, de acordo com os critérios previamente estabelecidos, contada até o 

limite de 01 (uma) casa decimal. A pontuação máxima na prova didática será de 05 (cinco) 

pontos e a ela será atribuído peso 02 (dois), totalizando 10 (dez) pontos.  A nota mínima 

permitida para que o candidato possa ficar na relação de classificados é de 3,5, sendo a ela 

atribuído peso 02 (dois), totalizando 7 (sete) pontos. As notas serão dadas imediatamente após 

o término da aula, com base nos critérios e na pontuação abaixo indicados. 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

1. Clareza e segurança na comunicação durante a exposição 

oral 

0,5 

2. Sistematização e síntese de ideias 1,5 

3. Originalidade de pensamento 0,5 

4. Conhecimento acerca do tema escolhido e coerência com a 

área específica e ano/série de atuação 

1,5 

5. Uso de metodologias/técnicas de ensino 1,0 

TOTAL 5,0 

 

5.1.2.10 O candidato deverá, obrigatoriamente, entregar à Comissão Coordenadora, na data da 

realização da sua prova didática, o plano de aula que irá ministrar, em 03 (três) vias, o qual será 

levado em conta na avaliação do critério “sistematização e síntese de ideias” e “conhecimento 

acerca do tema sorteado e coerência com a área específica e ano/série de atuação” no Ensino 

Fundamental II. 

 

5.1.2.11 Ocorrendo empate de classificação, o desempate entre os candidatos ocorrerá levando-se 

em conta os critérios contidos no item 5.1.1.2. 

 

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


 

 

 

  

 

6 DAS VAGAS E DA LOTAÇÃO DOS FORMADORES 

6.1 A SME disponibilizará 12 (doze) vagas para formadores do Ensino Fundamental II, sendo 06 

para Língua Portuguesa e 06 para Matemática, distribuídas nos Distritos Educacionais, conforme o 

quadro do subitem 1.2 deste Edital. 

 

6.2 O candidato devidamente convocado que não aceitar as vagas disponíveis, ofertadas por ocasião 

da sua convocação, deverá assinar um termo de desistência, fornecido pela Coordenadoria de 

Gestão de Pessoas (COGEP) da Secretaria Municipal da Educação – SME. 

 

6.3 As vagas remanescentes serão ocupadas pelos candidatos classificados nas duas etapas do 

processo seletivo, obedecendo à ordem de classificação. 

 

6.4 A lotação do(a) professor(a) selecionado(a) para atuar como formador(a) do Programa MAIS 

PAIC não garante a lotação de origem.  

 

6.5 Os 6 (seis) primeiros professores classificados de cada disciplina serão lotados, por ordem de 

classificação crescente, no Distrito de sua escolha. 

 

7  DO RESULTADO DO  PROCESSO SELETIVO 

A relação dos candidatos aprovados será divulgada através do site da 

http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br, na data prevista no item 8 deste Edital. 

 

8  DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES DATA PROVÁVEL 

Inscrição e entrega do currículo Até 12/02/2017 

Resultado definitivo da 1ª etapa (Análise de currículo) 13/02/2017 

Divulgação dos temas para a aula exposição didática, 

local e a ordem de apresentação – 1º ao 12º lugar em 

Português e em Matemática 

14 /02/2017 

Exposição didática oral de Português, entrega do plano 

de aula e entrevista - 1º ao 12º lugar em Português e em 

Matemática 

15/02/2017 

Resultado final 17/02/2017 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

9  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 A inexatidão das afirmativas contidas em documentos apresentados, ainda que verificada 

posteriormente, eliminará o candidato, anulando-se os atos decorrentes da inscrição. 

 

9.2 Será excluído desse processo seletivo o candidato que: 

a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

b) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da banca examinadora;  

c) for responsável por falsa identificação pessoal; 

d) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter a aprovação própria ou de terceiros no 

certame. 

 

9.3 São obrigação e responsabilidade do candidato manter atualizados seus dados e conferir a correta 

grafia de seu nome nos documentos impressos e nas respectivas publicações. Caso haja algum erro, o 

candidato deve solicitar a correção no decorrer de toda a Seleção. 

 

9.4 Os casos omissos, no que concerne aos aspectos técnicos e operacionais referentes ao processo 

seletivo, serão resolvidos pela Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza em articulação com a 

Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC). 

 

Fortaleza, 10 de janeiro de 2017. 

 

 

 

Antônia Dalila Saldanha de Freitas 

Secretária Municipal da Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE FORTALEZA – CE 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA DO MAIS PAIC 

 

ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Dados Pessoais: 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________________ 

Bairro:_________________________________ CEP:______________________________ 

Cidade: ____________________     Estado: _____________________________________ 

Telefone:__________________________________________________________________ 

Endereço eletrônico (e-mail):__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

CPF:__________________________ RG:_______________________________________ 

 

Informações Complementares 

Disciplinas que Leciona:______________________________________________________ 

Etapa da Educação Básica em que atua: 

(    ) Educação Infantil                      (    )Fundamental          (    )Médio      

Experiências profissionais:     

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA DO MAIS PAIC 

FICHA DE INSCRIÇÃO – ANEXO II 

MODELO DO CURRÍCULO 

 

Nome:                                                                                                                            

Formação Acadêmica: 

Curso: _________________________________________ Ano/Conclusão: _____________ 

Instituição: 

Cidade: ________________________________________________UF:________________ 

 

 

Titulação e Experiência Profissional Pontuação 

Mestrado nas áreas específicas de Letras ou Matemática ou na área de Educação  

Doutorado nas áreas específicas de Letras ou Matemática ou na área de Educação  

Especialização nas áreas específicas de Letras ou Matemática ou na área de 

Educação 

 

Tempo de experiência como formador  
 

 

 

Tempo de experiência como professor do Ensino Fundamental II (Matemática ou 

Língua Portuguesa)  

 

Curso de Formação Continuada na área de Educação com carga horária mínima de 

40 horas  

 

Pontuação total  

 

 

 

 

 

                    ________________________________________________________                                       

ASSINATURA DO CANDIDATO  

 

 

     

 

 



 

 

 

  

 

 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO PARA BOLSISTA DO MAIS PAIC 

 

 

NOME: _____________________________________________________________   

 

DATA:____/____/____    

 

                          

_____________________________________________________________________ 

              ASSINATURA DO CANDIDATO     

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

                  RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO PARA BOLSISTA DO MAIS PAIC 

 

 

NOME: _____________________________________________________________   

 

 

DATA:____/____/____    

 

               

___________________________________________________________________ 

              ASSINATURA DO CANDIDATO     

 

 

 

_______________________________________________________ 

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA INSCRIÇÃO 

 

     

 

 



 

 

 

  

 

ANEXO III 
 

SELEÇÃO DE FORMADORES PROGRAMA MAISPAIC FUNDAMENTAL II  PORTUGUÊS E MATEMÁTICA 
 

 

TEMA 
DA 

AULA 

OBJETIVO METODOLOGIA ATIVIDADE 
PROPOSTA 

RECURSOS FONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

RPA – ROTEIRO DE PLANEJAMENTO DE AULA 
Disciplina: _______________________________      Professor (a) : ____________________________ 

Assunto: __________________________________   Ano :    ______   Data: ______/______/________ 


