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CHAMADA PÚBLICA DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PARA 

DESENVOLVEREM A FUNÇÃO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL - PADIN 
 

 

A Secretaria Municipal da Educação (SME) estabelece e divulga normas específicas para a abertura de inscrições e a 

realização de processo de adesão destinado à composição de banco de professores para desenvolverem a função de 

Supervisor do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN. 

 
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O processo de adesão para exercício de função de Supervisor será regido por este Edital sob a responsabilidade da 

Secretaria Municipal da Educação. 

1.2.    O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN foi criado pela Secretaria Municipal de Educação do 

Estado do Ceará - SEDUC, por meio da Coordenadoria de Cooperação com os Municípios - COPEM. Trata-se de um 

Programa institucional que visa apoiar as famílias no cuidado e na educação de suas crianças de 0 a 4 anos de idade que 

estão fora dos Centros de Educação Infantil - CEI, na perspectiva do desenvolvimento integral, considerando suas 

vivências no meio sociocultural. 

 

2 - DA SELEÇÃO  

 

2.1.   Poderá se inscrever na seleção professores que atendam aos seguintes requisitos: 

 

a) Ser professor efetivo da Prefeitura Municipal de Fortaleza lotado nos Distritos de Educação 2 ou 6, com carga horária 

de 200h; 

b) Não estar em efetivo exercício em sala de aula;  

c) Ser graduado em Pedagogia; 
 

2.2 - O processo de seleção dar-se-á obedecendo às seguintes etapas: 

 

a) Análise de currículo. 

b) Entrevista.  

 

3. DO NÚMERO DE VAGAS  

 

3.1. Serão oferecidas duas (2) vagas para contratação imediata, sendo uma (1) para o Distrito Educacional 2 e uma (1) 

para o Distrito Educacional 6 e duas (2) vagas por Distrito (para os respectivos Distritos) para cadastro de reserva. 

 

4 - DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR:  

 

 

4.1 Os Supervisores selecionados serão responsáveis pelas atividades de planejamento, acompanhamento, execução e 

avaliação do Programa no âmbito do município, incluindo as atividades: participação em formações a serem ministradas 

pela SEDUC/SME, juntamente com os Agentes de Desenvolvimento Infantil, e monitoramento da frequência e da 

qualidade das visitas domiciliares, dentre outras ações técnico-pedagógicas definidas pelo Programa, promovendo e 

viabilizando a articulação das ações e a cooperação.  

 

5 - DA REMUNERAÇÃO MENSAL 

 

5.1 Os professores aprovados, quando investidos na função de Supervisor, farão jus a sua remuneração, acrescida de bolsa 

incentivo no valor de R$600,00 (seiscentos reais), definido pela Secretaria da Educação do Estado, conforme Lei nº 

15.276, de 28 de dezembro de 2012, que disciplina regras adicionais à Lei nº 14.026, de 17 de dezembro de 2007, 

concernentes à concessão de bolsas pela Secretaria da Educação – SEDUC, no âmbito do Programa Alfabetização na 

Idade Certa - MAIS PAIC. 
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6 - DA CARGA HORÁRIA 

 

6.1. Quatro (4) horas diárias, distribuídas em vinte (20) horas semanais, de acordo com as demanda do Programa de Apoio 

ao Desenvolvimento Infantil - PADIN. A carga horária do supervisor deverá ser distribuída nos turnos manhã e tarde a 

fim de que ele possa acompanhar as atividades do Programa. 

 

7 - DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS 

 

7.1 Cada supervisor ficará responsável pelo acompanhamento de oito (8) Agentes de Desenvolvimento Infantil - ADI, que 

serão responsáveis por dez (10) famílias. Segundo o Programa, as famílias contempladas fazem parte do critério de 

seleção feito pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE, sendo priorizadas as famílias em 

condição de pobreza e de vulnerabilidade social. 

 

8 - DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 

8.1. As inscrições estarão abertas no período 8h às 16h dos dias 03 e 04 de abril de 2017, na Coordenadoria de Educação 

Infantil - COEI), localizada na Av. Desembargador Moreira, 2875. 

 

8.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este termo e certificar-se de que preencherá os requisitos 

exigidos. 

 

8.3. No ato da inscrição o candidato: 

 

I. Deverá apresentar, obrigatoriamente, os documentos discriminados a seguir, em envelope identificado: 

a) Cópia da Cédula de Identidade e CPF; 

b) Ficha de inscrição (Anexo I), devidamente preenchida; 

d) Currículo (devendo o candidato anexar os documentos comprobatórios, sem a necessidade de autenticação em cartório, 

porém levando os originais para atesto do técnico responsável pela inscrição);  

d) Contracheque atual; 

 

II. Deverá informar um endereço eletrônico que assegure validade até o final da Seleção. 

 

8.4. É vedada qualquer alteração de informação ou acréscimo de documento após o ato de inscrição. 

 

9 - DAS FASES DA SELEÇÃO 

 

9.1 A seleção para o Supervisor do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN será realizada de acordo 

com as seguintes fases:  

a) Primeira Fase – Análise do Currículo – de caráter classificatório e eliminatório, na qual serão atribuídos pontos de 

acordo com critérios estabelecidos no item 10 deste Edital;  

b) Segunda Fase – Entrevista realizada por Comissão designada pela Secretaria Municipal da Educação. Esta fase tem 

caráter eliminatório a partir do diagnóstico realizado pelos profissionais com emissão de parecer final, através de relatório, 

sendo este decisivo na continuidade do processo seletivo do candidato; 

9.2 Participarão da entrevista, somente os candidatos habilitados na primeira fase (análise de currículo);  

9.3. A análise curricular é de inteira responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação; 

9.4. A entrevista realizar-se-á nos dias 04 e 05 de abril de 2017. Será coordenada pela Secretaria Municipal da Educação, 

que indicará os técnicos que comporão a Comissão.   

9.5. Concluído o processo seletivo, a lista dos classificados será divulgada por ordem decrescente da pontuação final, a ser 

divulgado no portal de Educação no dia 08 de abril de 2017. 

 

 

10 – DO PROCESSO SELETIVO  

 

10.1 Os currículos serão entregues no ato da inscrição entre 8h e 16h dos dias 04 e 05 de abril de 2017. 

10.2 Os candidatos devem comparecer ao local de realização da entrevista com antecedência de trinta (30) minutos, 

conforme cronograma divulgado pela Secretaria Municipal da Educação. 
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10.3 O candidato que não comparecer à entrevista na hora e data marcada estará automaticamente eliminado do processo 

seletivo. Estas informações estarão disponíveis no site da SME. 

  

 

11 – TÍTULOS PARA PONTUAÇÃO 

 

11.1 Na análise dos títulos serão atribuídas pontuações conforme as especificações do quadro a seguir: 

  

ESPECIFICIDADE PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Doutor em Educação  2,0 2,0 

Mestrado em Educação 1,5 1,5 

Especialização na área de Educação 1,0 1,0 

Especialização em Educação Infantil 1,5 1,5 

Experiência em desenvolvimentos de projetos na área da 

Educação Infantil. (0,5 para cada projeto e limitada a dois 

projetos) 

0,5  1,0 

Tempo de experiência como professor de sala de aula (0,5 

para cada ano e limitada a dois anos de experiência)  
0,5  1,0 

Tempo de experiência como professor de sala de aula em 

turmas de educação infantil (0,5 para cada ano e limitada a 

dois anos de experiência)  

0,5  1,0 

Certificado de curso de formação continuada na área da 

Educação Infantil (mínimo 40h/a, limitado a dois cursos) 
05 1,0 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10,0 

 

11.2 O candidato terá o seu currículo aprovado quando obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos pontos 

previstos para a pontuação máxima dos títulos descriminados no item 11.1. 

 

12. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

12.1. Para interposição de recurso, caberão somente as pontuações do currículo. 

12.2. O recurso deverá conter: 

a) Nome completo e área em que o candidato solicita revisão. 

b) Exposição fundamentada das razões que o motivam.  

 

12.3. Constatada a procedência do recurso, será feita a reclassificação e dado conhecimento aos interessados. 

 

13 – LOTAÇÃO  

 

13.1 A lotação dar-se-á pela Secretaria Municipal da Educação de acordo com os critérios estabelecidos pelo Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN.  

13.2 Os supervisores classificados, que não forem convocados, formarão um banco de dados e poderão ser chamados 

conforme surgimento de demanda e conveniência da Secretaria Municipal da Educação;  

13.3 No caso de desistência de algum candidato, este será imediatamente substituído, seguindo a ordem de classificação 

do banco de dados. 

 

14 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DATA/PERÍODO  

 

1. Período de inscrição -  03 e 04 de abril de 2017  

2. Análise de currículos - 05 de abril de 2017 

3. Divulgação da lista com os nomes dos) candidatos pré-selecionados - 05 de abril de 2017 (a partir das 17h)  

4. Interposição de recurso – 06 de abril de 2017 

5. Resultado do recurso e divulgação do dia e horário das entrevistas – 07 de abril de 2017 

6. Realização das entrevistas 10 de abril de2017   
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7. Divulgação do resultado final – 11 de abril de 2017(a partir das 17h) 

 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1. O presente termo se destina ao atendimento da demanda da função de Supervisor do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Infantil - PADIN por professores efetivos da Prefeitura Municipal de Fortaleza, não lotados em efetivo 

exercício de sala de aula, que poderão assumir a função nos Distritos Educacionais 2 ou 6, realizando acompanhamento 

das ações do Programa.  

 

15.2. O resultado dessa adesão terá validade de doze (12) meses. 

 

15.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

 

 

Antonia Dalila Saldanha de Freitas 

Secretária Municipal da Educação 
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Anexo I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

NOME: MATRÍCULA:  

CONTATO:  

Email:  ________________________________________ 

 

Telefone: ______________________________________ 

DISTRITO:  

DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE 

1. Ficha de inscrição  (   ) 

2. RG (   ) 

3. CPF (   ) 

4. Documento que comprove situação de readaptação (   ) 

5. Contracheque atual (   )            

6. Diploma de titulação: 

Doutorado (   )   

 Mestrado (   )                      

 Especialização em Educação (   )                             

 Especialização em Informática Educativa (   )                     

Cursos na área de Informática Educativa (    ) 

Comprovante de experiência no magistério (    )  

Comprovante de experiência em Laboratório de Informática Educativa (   ) 

 

 

 

LOTAÇÃO 2016 

ESCOLA/DISTRITO ANO/TURMA/TURNO 

  

  

 

_______________________________________ 

ASSINATURA DO (A) PROFESSOR(A): 

 

 

DATA: _____/____/2017. 

 

QUANTIDADE DE FOLHAS   

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 


