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SME e Seara da Ciência premiam 12 trabalhos no
encerramento da Feira de Ciência de Fortaleza
O encerramento da VII Feira de Ciência, Cultura e Arte de Fortaleza foi marcado pela premiação dos 12 melhores projetos avaliados, entre os 60
apresentados no evento.Os premiados seguem para a primeira etapa do Ceará Cientifico, organizado pelo Governo do Estado. Entre as classificadas,
tiveram destaque as escolas Monsenhor Linhares, Nossa Senhora de Fátima e Ademar Nunes Batista que, respectivamente, conquistaram 1º, 2º e 3º
lugares. Os projetos se apresentarão junto a pesquisas de escolas estaduais de Fortaleza. Confira o resultado •.
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 AGENDA

Uece e UAB Fortaleza abrem
inscrições para cursos de
licenciatura a distância;
metade das vagas é
destinada a professores
da rede pública
A Universidade Estadual do Ceará (Uece) lançou
o edital Nº 24/2017, que abre inscrições para
graduações em Matemática, História e Computação
na modalidade a distância pela Universidade Aberta
do Brasil (UAB) em Fortaleza. As inscrições podem
ser realizadas somente pela internet, até 8 de
outubro. Entre as vagas ofertadas pelo Polo UAB
Fortaleza, metade será destinada aos professores da
rede pública. Confira o edital •.

Prefeitura de Fortaleza
abre seleção pública para
professores substitutos
A Prefeitura de Fortaleza lançou dois editais que
visam à formação de cadastro reserva de professores
substitutos para a Secretaria Municipal da Educação
(SME). As inscrições serão feitas, exclusivamente, pela
internet, até o dia 1º de outubro, no Canal de Concursos
e Seleções da Prefeitura. Confira o edital •.

Escolas municipais
realizam Mostra Literária
As escolas municipais de Fortaleza realizaram
nesta sexta-feira (22/09) suas Mostras
Literárias, momento de reunir e expor, em
cada unidade, as ações leitoras que vêm sendo
desenvolvidas com as turmas de alunos. As
ações envolvem todos os níveis da educação,
desde a educação infantil até a Educação de
Jovens e Adultos. Entre as produções, foram
apresentadas peças teatrais, contação de
histórias, oficinas textuais, poesias, cordéis,
desenhos, cartas, entre outras atividades.

85 alunos da rede
municipal de ensino
são medalhistas na 20ª
Olimpíada Brasileira
de Astronomia e
Astronáutica
Oitenta e cinco alunos de 14 escolas da rede
municipal de ensino de Fortaleza são medalhistas
da 20ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astronáutica (OBA). Os estudantes foram premiados
com 9 medalhas de ouro, 35 de prata e 41 de
bronze. A Escola Municipal João Germano da Ponte
Neto, com 25 medalhas, foi recordista no número
de estudantes premiados. Confira a relação

de alunos premiados na OBA •.

SME divulga cronograma de pagamento da progressão e
confirma a permanência da GIL

A Secretaria Municipal da Educação (SME) informa que a Progressão por Tempo de Serviço do
grupo "Mag" será implantada na folha do mês de outubro, a ser recebida em 1º de novembro,
contemplando quase 8 mil servidores. No grupo "Gestão Pública", são 514 profissionais, e a progressão
foi implantada na folha do mês de setembro, a ser recebida em 1º de outubro. Quanto à Gratificação
de Incentivo à Lotação (GIL) aos mais de 2.000 profissionais atendidos, não haverá alterações.
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Posse dos diretores
escolares da rede municipal
de ensino
 25/09 (segunda-feira)
 16h
 Auditório João Frederico Ferreira Gomes
(Prédio Anexo à Assembleia Legislativa do
Ceará) - Rua Barbosa de Freitas, 2674, 6º andar
- Dionísio Torres

Inauguração do Centro de
Educação Infantil Professor
José Teodoro Soares
 25/09 (segunda-feira)
 18h
 Rua Coletora Central II - s/n - Residencial
Alameda das Palmeiras - Bairro Ancuri

Abertura da III Semana
Municipal de Mediação
Escolar
 Data: 25 de setembro (segunda-feira)
 Horário: 8h30
 Escola Municipal Manoel Cordeiro Neto
Rua Jorge Acúrcio, 900 – Vila União

Encerramento com
lançamento do projeto EMPAZ
 29 de setembro (sexta-feira)
 8h30
 Teatro Celina Queiroz da Universidade de
Fortaleza (Unifor)
Avenida Washington Soares, 1321 – Edson
Queiroz
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