
PROCESSO SELETIVO PARA FORMADORES DE PROFESSORES DE LÍNGUA
PORTUGUESA E MATEMÁTICA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

EDITAL Nº10 /2019

A Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza (SME) estabelece e divulga normas
específicas para a abertura de inscrições e realização de processo seletivo destinado à
composição de banco de formadores de professores de Língua Portuguesa e matemática.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O processo seletivo para exercício da função de formador de professor será regido por
este Edital sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação e destina-se ao
atendimento da demanda para o ano letivo de 2019.
1.2. Poderá se inscrever na seleção o professor que atenda aos seguintes requisitos:
a) Ser professor efetivo da Prefeitura Municipal de Fortaleza e cumprir carga horária de 200
horas;
b) Para formador de Língua Portuguesa, formação superior concluída em Licenciatura Plena
em Língua Portuguesa;
c) Para formador de Matemática, formação superior concluída em Licenciatura Plena em
Matemática;
d) Ter experiência mínima de 2 (dois) anos como professor dos anos finais do ensino
fundamental, devidamente comprovada.
e) Estar com estágio probatório cumprido e com ato publicado;
1.3. Serão recusadas as inscrições de candidatos que não atenderem ao disposto no item 1.2.

2. DO NÚMERO DE VAGAS
2.1. A distribuição de vagas será efetuada pela Secretaria Municipal da Educação, a partir de
demandas apresentadas pelos Distritos de Educação e pela SME/Célula de Formação.
2.2. Serão destinadas 03 vagas para o Banco de Cadastro Reserva por disciplina e por Distrito
de Educação a ser acionado quando houver vacância durante a vigência deste Edital.

3. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
3.1. As inscrições dos candidatos estarão abertas no período de 19/02/2019 a 26/02/2019, das
8h às 17h, conforme explicitado no cronograma de inscrição (Anexo I).
3.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este Edital e certificar-se de
que preencherá os requisitos exigidos.
3.3. No ato da inscrição o candidato:
3.3.1. Apresentará, obrigatoriamente, os documentos discriminados a seguir, em envelope
identificado:
a) Cópia da Cédula de Identidade e CPF;
b) Ficha de inscrição (Anexo II), devidamente preenchida;
c) Curriculum Vitae (preferência Lattes), acompanhado de cópia dos certificados;
d) Contracheque atual.
3.3.2. Deverá informar um endereço eletrônico que assegure validade até o final da Seleção.
3.3.3. Receberá um protocolo com o número de folhas anexas ao Curriculum Vitae.
3.3.4. Poderá solicitar autenticidade da documentação, mediante a apresentação dos originais.

3.4. A omissão de dados e irregularidades detectadas a qualquer tempo implicam
desclassificação do candidato e seu retorno à função de regência de classe comum.
3.5. É vedada qualquer alteração de informação ou acréscimo de documento após o ato de
inscrição.



3.6. Em nenhuma hipótese haverá anexação ou substituição de qualquer documento fora do
período estabelecido no subitem 4.1.

4. DAS FASES DA SELEÇÃO

A Seleção de que trata este Edital será realizada em três fases a seguir descritas:

4.1. PRIMEIRA FASE
4.1.1. De caráter classificatório e eliminatório, no tocante aos títulos, e de caráter eliminatório,
quanto aos documentos obrigatórios, dispostos no subitem 3.3.1.
4.1.1.1. A não entrega da documentação obrigatória eliminará o candidato do certame.
4.1.1.2. Serão recusados os títulos que não atenderem às exigências deste Edital.
4.1.2. Para a entrega da documentação obrigatória e dos títulos, os candidatos deverão:
a) Preencher a Ficha de Inscrição (Anexo II) e colá-la na parte da frente de um envelope do
tamanho ofício. Em seguida, colocar no envelope a documentação obrigatória e os títulos.
Não haverá devolução dos documentos recebidos.
b) Entregar o envelope no período de 19/02/2019 a 26/02/2019, das 8h às 17h, nos locais
definidos no Anexo I

4.1.3. ANÁLISE DOS TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
4.1.4. Na análise dos títulos serão atribuídas pontuações conforme as especificações do
quadro a seguir:

ESPECIFICIDADE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Doutorado em Educação 2,0 2,0

Mestrado em Educação 1,5 1,5

Especialização na área de Educação 1,0 1,0

Tempo de experiência como formador (0,50 para
cada ano, limitada a três anos de experiência)

0,50 1,5

Tempo de experiência como professor dos anos finais
do ensino fundamental (1,0 para cada ano, limitada a
dois anos de experiência)

1,0 2,0

Curso de Formação Continuada na sua área específica,
(carga horária mínima de 40h/a, sendo 0,20, para cada
certificado, limitadas a cinco cursos)

0,20 1,0

Curso de formação continuada na área de educação
(carga horária mínima de 40h/a, sendo 0,25, para cada
certificado, limitadas a quatro cursos)

0,25 1,0

PONTUAÇÃOMÁXIMA ATÉ 10 PONTOS

4.1.5 Serão considerados habilitados para a etapa seguinte, a Prova Didática, os candidatos
que obtiverem a nota mínima na prova de títulos de 06 (seis) pontos.

4.2. SEGUNDA FASE

4.2.1 DA PROVA DIDÁTICA



4.2.2. Serão considerados habilitados para essa etapa os candidatos que obtiverem a nota
mínima na prova de títulos de 06 (seis) pontos.
4.2.3. A Prova Didática, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá de uma aula com
duração máxima de 15 (quinze) minutos sobre um dos temas constantes do Anexo III.
4.2.3.1. O tema que servirá de base para a preparação da aula será sorteado na data de
01/03/2019, para todos os candidatos.
4.2.3.2. Será disponibilizado recurso tecnológico(Datashow) para a apresentação da aula
pelos candidatos.
4.2.4. O sorteio do tema far-se-á com a presença de membro da Comissão Coordenadora da
Seleção e dos candidatos, caso os últimos queiram participar do momento. A sequência das
aulas será determinada pela ordem alfabética dos candidatos classificados na prova de
títulos.
4.2.5. O local e o horário do sorteio do tema serão divulgados no sítio
intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br , juntamente com o resultado definitivo da primeira etapa
(prova de títulos).
4.2.6. A nota da Prova Didática será calculada pela média aritmética dos valores atribuídos
por cada examinador. A pontuação máxima nessa etapa será de 05 (cinco) pontos. As notas
serão dadas imediatamente após o término da aula, com base nos critérios e na pontuação
abaixo indicados.
4.2.7. Será reprovado na Segunda Fase e eliminado da seleção o candidato que obtiver nota
inferior a 3,0 (três) pontos.

CRITÉRIOS PONTUAÇÃOMÁXIMA
1. Sistematização e síntese de ideias 1,0
2. Procedimentos e condução da aula (clareza e objetividade na
exposição do tema, postura, comunicação e criatividade)

1,5

3. Domínio do tema 1,0
4. Uso de metodologias/técnicas de ensino 1,0
5. Adequação do tempo 0,5
TOTAL 5,0

4.3. TERCEIRA FASE

4.3.1 DA ENTREVISTA

4.3.2. De caráter eliminatório e classificatório, a entrevista terá pontuação máxima de 10 (dez)
pontos.
4.3.3 Será reprovado na Terceira Fase e eliminado da seleção o candidato que obtiver nota
inferior a 5,0 (cinco) pontos.
4.3.4 Serão convocados para entrevista somente os candidatos aprovados na Segunda Fase da
seleção (Prova Didática).
4.3.5 A entrevista será realizada por banca composta por no mínimo 3 (três) membros que
deverá avaliar o potencial do candidato para as atividades da função pretendida com base nos
seguintes elementos:
a) Perfil para o trabalho com formação de professores e para o acompanhamento pedagógico
às instituições de ensino fundamental do município de Fortaleza.
b) Experiência profissional do candidato.
4.3.6. O candidato que não comparecer à Entrevista na hora e data marcada estará
automaticamente eliminado do processo seletivo.

5 - CLASSIFICAÇÃO



A classificação dos candidatos na seleção seguirá rigorosamente a ordem decrescente da nota
final por eles obtida.

5.1. A nota final (NF) corresponde ao somatório da pontuação obtida pelo candidato na
análise de currículo e títulos, da Prova Didática e da Entrevista, e será calculada de acordo
com a seguinte fórmula:
NF = NCT + NPD+ NE
Onde:
NF = nota final
NCT= nota de currículo e títulos
NPD= nota da prova didática
NE= da entrevista

5.2. Havendo igualdade na totalização dos pontos, para fins de classificação, o desempate será
feito obedecendo, sucessivamente, aos seguintes critérios:
1- Maior nota na Prova Didática;
2- Especialização na sua área de atuação;
3- Maior tempo de experiência como formador de professores.

6- LOTAÇÃO
Os candidatos aprovados na seleção atuarão na formação dos professores de Língua
Portuguesa e Matemática dos anos finais do ensino fundamental e no acompanhamento às
instituições de anos finais do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza,
com lotação em dos 06 (seis) Distritos de Educação das Secretarias Executivas Regionais
(SER) ou na SME/Célula de Formação e a chamada seguirá a ordem decrescente da nota final
por eles obtidas e atenderá a demanda de vagas em cada Distrito.

7. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

7.1. Para interposição de recurso, caberá somente a análise dos títulos e não terá efeito
suspensivo sobre o processo.
7.2. O recurso deverá conter:
a) Nome completo e número de inscrição.
b) Exposição fundamentada das razões que o motivam.
7.3. Constatada a procedência do recurso, será feita a reclassificação e dado conhecimento aos
interessados.

8. DO PRAZO DO EXERCÍCIO

8.1. O professor selecionado para exercício da função de formador de professor de Língua
Portuguesa ou Matemática dos anos finais do ensino fundamental atuará durante o ano letivo
de 2019, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Secretaria Municipal da Educação.
8.1.1 O professor poderá, a pedido, deixar o exercício da função de formador de professores,
devendo, para isto, comunicar por escrito a Secretaria Municipal da Educação.
8.1.2 O professor, no exercício da função de formador de professor de Língua Portuguesa ou
Matemática dos anos finais do ensino fundamental, terá seu desempenho avaliado,
sistematicamente, e caso este seja insatisfatório, retornará às funções anteriores.



9. DOS BENEFÍCIOS

9.1. Será concedida a gratificação por trabalho relevante, técnico ou científico, previsto no
inciso XIII do artigo 103, da Lei nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990, do Estatuto dos
Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 16099 de 13 de setembro de
2017, no valor de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais).

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. O presente Edital se destina ao provimento das vagas para formador de professor de
Língua Portuguesa ou Matemática dos anos finais do ensino fundamental com lotação nos
Distritos de Educação e na SME/Célula de Formação.
10.2. A aprovação e a classificação final na seleção a que se refere este Edital não asseguram
aos candidatos a lotação imediata, será obedecida a rigorosa ordem de classificação, a
existência de carência, o interesse e a conveniência administrativa.
10.3. O resultado dessa seleção terá validade de dois anos podendo ser prorrogado de acordo
com o interesse e a conveniência administrativa.
10.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Credenciamento, ouvida a
Coordenadoria do Ensino Fundamental/Célula de Formação de Professores.

Antonia Dalila Saldanha de Freitas
Secretária Municipal da Educação

Fortaleza, 18 de fevereiro de 2019.



ANEXO I

DATA ATIVIDADE LOCAL DE INSCRIÇÂO

19/02/2019
26/02/2019

Inscrição

Secretaria Municipal da Educação: Av.
Desembargador Moreira, 2875 – Dionísio Torres,
6° andar/ Célula da Formação.Tel. 3459676

Distrito de Educação 1:AvenidaFrancisco Sá, nº
7878 - Barra do Ceará, Tel. 3459.6737

Distrito de Educação 2: Rua Professor Juraci de
Oliveira, nº 01 – Edson Queiroz, Tel. 3241.4853.

Distrito de Educação 3:Avenida Jovita Feitosa,
nº1264 – Parquelândia, Tel.3433.2579.

Distrito de Educação 4: Rua Isae Bóris nº 568 –
Montese, Tel. 3459.7030.

Distrito de Educação 5: Avenida Augusto do
Anjos, 2466 – Bom Sucesso, Tel.3296.4317.

Distrito de Educação 6: Rua Padre Pedro de
Alencar, 789 – Messejana.

27/02/2019 Divulgação do
resultado da análise de títulos intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br

28/02/2019 Interposição de Recurso da análise
de títulos

Secretaria Municipal da Educação, Av.
Desembargador Moreira, 2875 – Dionísio Torres,
6° andar.

01/03/2019 Resultado final da análise de titulos intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br

01/03/2019 Sorteio do tema da Prova Didática SME/Célula de Formação . Av. Desembargador
Moreira, 2875, 6º andar

01/03/2019 Divulgação do tema sorteado intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br

07/03/2019
08/03/2019

Realização da Prova Didática Secretaria Municipal da Educação: Av.
Desembargador Moreira, 2875 – Dionísio Torres,
6° andar.

11/03/2019 Divulgação do Resultado Definitivo
da Prova Didática intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br

12/03/2019
13/03/2019

Entrevistas Secretaria Municipal da Educação, Av.
Desembargador Moreira, 2875 – Dionísio Torres,
6° andar.

14/03/2019 Divulgação da Classificação Final intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br



ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA FORMADOR DOS ANOS FINAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL

DATA DA INSCRIÇÃO:_____/____/2019 INSCRIÇÃO Nº:

______

Nº DE

FOLHAS:_____

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: MATRÍCULA:

CONTATO:

E-MAIL:

TELEFONE: CELULAR:

LOTAÇÃO 2019

ESCOLA: DISTRITO: CH:

ESCOLA: DISTRITO: CH:

DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE

1. FICHA DE INSCRIÇÃO ( )
2. RG/CPF ( )
3. DIPLOMA DE TITULAÇÃO:
 ESPECIALIZAÇÃO ( )
 MESTRADO ( )
 DOUTORADO ( )
 CURSOS DE FORMAÇÃO ( )
 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ( )

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA/AVENIDA: Nº: COMPLEMENTO:

BAIRRO: CEP: MUNICÍPIO:

TELEFONE : CELULAR:

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE FORMADOR
CÉLULA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Nº DA INSCRIÇÃO:________ Nº DE FOLHAS:__________ DATA:____________
NOME DO CANDIDATO:

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO:



ANEXO III

TEMAS DA PROVA DIDÁTICA PARA OS CANDIDATOS DE LÍNGUA PORUGUESA

1. Campo de atuação artístico-literário e práticas de leitura /escuta.
2. Campo de atuação jornalístico-midiático e práticas de produção textual;
3. Campo de atuação da vida pública e práticas de oralidade.
4. Campo de atuação da vida pública e práticas de análise linguística.

TEMAS DA PROVA DIDÁTICA PARA OS CANDIDATOS DE MATEMÁTICA

1. A resolução de problemas no ensino e aprendizagem da Matemática: unidade temática
números.

2. A resolução de problemas no ensino e aprendizagem da Matemática: unidade temática
álgebra.

3. A resolução de problemas no ensino e aprendizagem da Matemática: unidade temática
grandezas e medidas.

4. A resolução de problemas no ensino e aprendizagem da Matemática: unidade temática
probabilidade e estatística.

5. A resolução de problemas no ensino e aprendizagem da Matemática: unidade temática
geometria.


