
oowmo RwMtlo+e. McSntrn 

*AIc áFãs = SEDUC 
SECRETARIA DA EDUCAGAO DE ALCARTARAS 

CHAMADA PUBLICA DE SELEcAO N° 01/2023 

Estabelece normas a condigoes especiais para o 
Processo Seletivo corn vistas a formacao de 
Banco de Bolsistas da Secretaria da Educacao 
do Estado do Ceara (SEDUC CE), no contexto 
da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento 
da Educacao (CREDE 06), no ambito do 
Programa MAIS PAIC a alinhado ao Programa 
Mais Infancia Ceara. 

A Secretaria de Educacao de Alcantaras em parceira corn o Estado do Ceara, por meio da 
SECRETARIA DA EDUCAcAO DO ESTADO DO CEARA, no use de suas atribuicoes a em 
conformidade corn a Lei no 14.026, de 17 de dezembro de 2007 e a Lei n° 15.276, de 28 de 
dezembro de 2012, corn o objetivo de compor o BANCO DE BOLSISTAS para formadores 
municipais da Educacao Infantil do referido Programa, no nivel IV, torna publica a selerao de 
profissionais para atuarem nas awes estrategicas voltadas para a Primeira Infancia, corn o intuito 
de realizar awes pedagogicas a partir de formadoes continuadas de professores e gestores 
escolares da Educacao Infantil, conforme estabelecido nesta Chamada Publica. O(a) interessado(a) 
inscrever-se-a para concorrer ao tipo de Bolsa de Extensao Tecnologica, de acordo corn a 
descricao do perfil detalhado nesta Chamada Publica. Os candidatos selecionados farao parte do 
Banco de Bolsistas da Secretaria da Educacao do Estado do Ceara, no ambito da Coordenadoria 
Regional de Desenvolvimento da Educacao (CREDE 06), e poderao ser convocados(as) para o 
desenvolvimento e a execucao das atividades do Programa, conforme as necessidades da CREDE, 
no que se refere especialmente as awes desenvolvidas pela Celula de Cooperacao corn os 
Municipios (CECOM). 

1. OBJETIVOS GERAIS E ESPECIFICOS DO PROGRAMA MAIS PAIC 

1.1. O Programa de Aprendizagem na Idade Certa - MAIS PAIC, da Secretaria da Educacao do 
Estado do Ceara, que anteriormente foi criado como Programa de Alfabetizacao na Idade Certa -
PAIC, validado pela Lei 14.026 de 17 de dezembro de 2007 e ampliado pela Lei N° 15.921, de 15 
de dezembro de 2015, tern por objetivo principal a cooperacao entre Governo do Estado e os 184 
(cento a oitenta e quatro) municipios cearenses. O programa estabelece como finalidade primordial 
o apoio tecnico, fmanceiro a pedagogiao aos municipios, visando ampliar as oportunidades de 
desenvolvimento da aprendizagem das criancas na Educacao Infantil e, de forma mais ampla, 
awes voltadas para a Primeira Infancia, alem de outros eixos, proporcionando a melhoria da 
qualidade da aprendizagem, garantindo a equidade no ensino a na aprendizagem das criancas da 
rede publica de ensino, por meio de um conjunto de awes definidas a organizadas pelo Programa. 

1.2. Programa de Aprendizagem na Idade Certa - MAIS PAIC alinha-se tambem as awes do 
Programa Mais Infancia Ceara, uma vez que o Programa Mais Infancia aborda, de forma integral e 
integrada, o desenvolvimento infantil em todos os seus aspectos, proporcionando equidade e 
qualidade na primeira etapa do desenvolvimento de bebes a criancas. 
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1.3. O detalhamento quanto a tipificacao a ao valor da Bolsa de Extensao Tecnologica consta no 
Anexo I, desta Chamada Publica. 

1.4. A Bolsa de Extensao Tecnologica constitui-se em instrumento de apoio a execucao do 
Programa MAIS PAIC e, por conseguinte, esta em consonancia ao Programa Mais Infancia, por 
meio da atuacao de profissionais de diversas areas do conhecimento, corn proficiencia tecnica e/ 
ou cientifica, corn experiencias em projetos a acoes pedagogicas, visando intercambio, 
aprimoramento do conhecimento utilizado a implementacao de tecnologias educacionais para o 
desenvolvimento institucional, cientifico a tecnologico, a producao e o aprimoramento de 
materiais instrucionais e a realizando de formacao em servico das equipes da SEDUC e das 
Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educacao/CREDE, alem dos tecnicos e 
professores das redes municipais de ensino do Estado do Ceara. 

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPAcAO 

2.1. Bolsa de Extensao Tecnologica Nivel IV - FORMADOR(A) MUNICIPAL DA EDUCAcAO 

INFANTIL 

a) Profissionais obrigatoriamente corn Ensino Medio Completo. 

b) Profissionais, preferencialmente, do magisterio, detentores de amplo conhecimento na area 

de Desenvolvimento Infantil ou areas afins, corn proficiencia tecnica a/ou cientifica. 

c) Ser servidor(a) publico(a) ou nao, corn experiencia comprovada em contexto escolar ou 

academico. 

d) Ter disponibilidade para desenvolver as atividades propostas no Plano de Trabalho, em 

consonancia corn as acoes estrategicas delineadas em comum acordo corn a Celula de 

Cooperacao corn os Municipios (CECOM), desta CREDE. 

e) Ter familiaridade corn as Tecnologias Digitais da Informacao e Comunicacao (TDIC), tais 

como as ferramentas do G Suite (Google Drive, Google Meet...), dentre outras. 

3. DAS ATRIBUIcOES DA FUNcAO 

3.1. Do Bolsista de Extensao Tecnologica Nivel IV - FORMADOR(A) MUNICIPAL DA 

EDUCAcAO INFANTIL 

a) Ser cursista das formacoes regionais promovidas pela Celula de Cooperacao corn os 

Municipios (CECOM), da CREDE 06, participando dos encontros formativos a realizando 

todas as atividades propostas. 

b) Co responsabilizar-se pelo processo de formacao municipal nas areas de atuacao voltadas 

para as acoes estrategicas da Educacao Infantil, no contexto do municipio de Alcantaras. 
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c) Responsabilizar-se pelas producoes a/ou adaptacoes, alem do envio das matrizes dos 

materiais que serao usados nos encontros presenciais de seu municipio a no ambiente 

virtual dentro do prazo estipulado pela Celula de Cooperacao corn os Municipios 

(CECOM), da CREDE 06 a alinhado a equipe tecnica municipal. 

d) Responsabilizar-se pelo envio a mobilizacao para estudo dos materiais de suporte pedagogico 

disponibilizados pela SEDUC I CE, pela Celula de Cooperacao corn os Municipios 

(CECOM), da CREDE 06 a pela equipe tecnica municipal. 

e) Participar integral nente de todas as awes promovidas pelo municipio de Alcantaras, 

vinculadas ao processo de formacao, tais como: reunioes, planejamentos, encontros, 

seminarios, dentre outros. 

f) Apropriar-se de todas as tematicas que serao abordadas nos encontros formativos, bem como 

dos resultados das avaliacoes externas possiveis, sugerindo, quando necessario, 

intervenroes pedagogicas. 

g) Ministrar as formacoes municipais, conforme calendario estabelecido 
pela Celula de Cooperacao corn os Municipios (CECOM), da CREDE 06, e em 
alinhamento a Secretaria Municipal de Educacao de Alcantaras. 

h) Acompanhar as formacoes municipais, conforme calendario estabelecido pelas Secretarias 

Municipais da Educacao, a em alinhamento a Celula de Cooperacao corn os Municipios 

(CECOM), da CREDE 06 e a Secretaria da Educacao (SEDUC CE). 

i) Criar estrategias, junto a Celula de Cooperacao corn os Municipios (CECOM), da CREDE 06 

e alinhada a equipe tecnica da Secretaria Municipal de Educacao de Alcantaras, que 

promovam o acompanhamento do processo de formacao. 

j) Ser assiduo a pontual nos encontros de formacao, bem como responsabilizar-se por todo 0 

material didatico-pedagogico alinhado a Celula de Cooperacao corn os Municipios 

(CECOM), da CREDE 06, a pela observancia do atendimento logistico. 

k) Cumprir os prazos relacionados as atividades de formador(a) municipal, como entrega de 

relatorios, materiais das formacoes, assinatura de contratos, dentre outros. 

I) Elaborar estrategias de intervenrao pedagogica corn as equipes tecnicas da SEDUC / CREDE 

/ SME, sempre que necessario. 

m) Cumprir rigorosamente a agenda e a carga horaria total proposta para as formacoes. 

Sl ('RI f,11t1 t I),1 FIH ( (\() 1)1' \1.( -~N I :Ut \ 
Irn•, T rn, A, ~n l /?,j' ''' '. j i s ("l v un , /' (~ ' ? , n 

I- gin,. / v (, /I)-ln!'Lnj„il s 1, I ,,1, - „ln,nn,,hl, , u„ s,',,r„ni :'n.n,r„:vn,nlr,n„ 
(  ' n',i 



Y'E 

Alcanbaras 
OovW%o Municipal A. Alo&nt.... 

4SEDUC 
SECRETARIA OA EOUCAcAO DE ALCANTARAS 

n) Inserir os relatorios referentes as formacoes realizadas durante o ano, no sistema Bolsistas 

Online (www.bolsistaonline.seduc.ce.gov.br), dentro do prazo previamente estabelecido. 

o) Ter disponibilidade para realizar viagens tecnicas inerentes a funcao de formador(a). 

p) Estabelecer continua interlocucao corn as equipes tecnicas da COEPS SEDUC, da Celula de 

Cooperacao corn os Municipios (CECOM), da CREDE 06 e da Secretaria Municipal de 

Educacao de Alcantaras. 

4. DOS PROCEDIMENTOS DO PROCESSO DE SELEcAO 

O processo de selecao constara de 02 (duas) etapas de carater eliminatorio: 

4.1. Primeira Etapa: Avaliacao do Curriculo e do Plano de Trabalho proposto pelo(a) 
candidato(a) de acordo corn as orientacoes do ANEXO III. 
4.1.1. Os(as) candidatos(as) deverao preencher formulario, inserindo os documentos a seguir: 

Curriculo Lattes atualizado corn as devidas comprovacoes em formato PDF e proposta de Plano de 

Trabalho, conforme o roteiro disponibilizado no mesmo formulario eletronico. 

4.1.2. Na avaliacao do Curriculo Lattes sera considerado o merito cientifico, tecnologico e 
profissional, Segundo os criterios de pontuacao definidos no Anexo IV desta Chamada Publica. 
4.1.3 Na avaliacao do Plano de Trabalho, sera considerada a coerencia corn os principios e 
objetivos do MAIS PAIC em consonancia ao Programa Mais Infancia, segundo os criterios de 
pontuacao definidos no Anexo II desta Chamada Publica e conforme a seguinte estrutura: 

a) Plano de Trabalho corn foco em um ROTEIRO PARA PROPOSTA DO 
PLANO DE TRABALHO, conforme Anexo III, contemplando os seguintes pontos: dados 
do piano de trabalho, introducao, objetivos gerais a especificos, justificativa, metodologia, 
resultados esperados, consideracoes finais a referencias. 

b) Os textos de cada serao serao inseridos diretamente no formulario online, no 

ato da inscricao. 4.1.4 Toda a documentacao em formato digital dos(as) candidatos(as) nao 

aprovados para composicao do Banco de Bolsistas sera eliminada apos 30 (trinta) dias 

corridos a partir da data de divulgacao do resultado final. 

4.2. Segunda Etapa: Entrevista corn o(a) candidato(a), exclusiva para os aprovados na primeira 
etapa. 
4.2.1 Entrevista corn o(a) candidato(a): Nesta etapa, serao considerados os conhecimentos 
academicos e a experiencia profissional, bem como o Plano de Trabalho enviado pelo(a) 
candidato(a). 
4.2.2 As entrevistas terao duracao de, no maximo, 20 minutos a seguirao as diretrizes abaixo: 

a) Todas as entrevistas serao agendadas corn horario a data a ser enviada para o e-mail 
informado pelo(a) candidato(a) no ato da inscricao. 

b) Todas as entrevistas serao realizadas corn de um membro da comissao organizadora. 
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c) Cada candidato sera arguido pela banca de acordo corn os criterios listados no ANEXO V. 

d) O nao comparecimento do candidato na hora marcada, sob quaisquer circunstancias, 
implicara em eliminacao do processo seletivo 

5. DOS CRITERIOS DE SELEcAO DOS CANDIDATOS 

5.1. A Selecao dos Candidatos sera realizada mediante a analise dos seguintes itens (Curriculo 
Lattes, Plano de Trabalho e Entrevista), de acordo corn os criterios de pontuacao a seguir: 

ETAPA CRITERIO PONTUAcAO 

1a Analise do Curriculo Lattes do candidato, de 
acordo corn os criterios estabelecidos no 
Anexo IV. 

0 a 15 (QUINZE) PONTOS 

Analise do Plano de Trabalho, de acordo 
corn os criterios estabelecidos no Anexo II. 0 a 10 (DEZ) PONTOS 

2a 

Entrevista corn o(a) candidato(a), conforme 
criterios estabelecidos no Anexo V. 0 a 25 (VINTE E CINCO) PONTOS 

PONTUAcAO TOTAL 50 (CINQUENTA) PONTOS 

Observacao 1: Para compor o banco de bolsistas do programa MAIS PAIC em consonancia corn 
o Programa Mais Infancia, serao considerados aprovados para a segunda etapa os candidatos que 
obtiverem a pontuacao minima de 15 (quinze) pontos, do total de 25 (vinte e cinco) pontos 
correspondentes a prime ira etapa. 

Observacao 2: Para compor o banco de bolsistas do programa MATS PAIC em consonancia corn 
o Programa Mais Infancia, serao considerados aprovados neste Processo de Selecao os candidatos 
que obtiverem nota fmal corn pontuacao minima de 35 (trinta a cinco) pontos, do total de 50 
(cinquenta) pontos. 

6. DAS INSCRIcOES 

6.1. As inscricoes estarao abertas no periodo definido em cronograma, disponivel na serao 8 desta 

Chamada Publica, a serao realizadas exclusivamente por meio de formulario eletronico 
disponibilizado no link a seguir: https://forms.gle/KxsTAomXtTrff3a57 

6.1.1. No ato da inscricao, os candidatos deverao preencher os dados solicitados a enviar os 
seguintes arquivos, por meio do formulario eletronico disponibilizado. 
a) Copia do RG, em PDF. 
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b) Copia do CPF, em PDF. 

c) Curriculo Lattes, em PDF. 

d) Copia dos comprovantes de titulacao, em PDF. 

e) Plano de Trabalho, em formato PDF, conforme o roteiro apresentado no Anexo III. 

f) 

g) 

Declaracao de experiencia em Educacao Infantil, se houver, em PDF. 

Declaracao de comprovacao de experiencia professional como formador(ra) a/ou consultor(ra) 

nos ultimos 5 anos, se houver, em PDF. 

Observacao 1: E de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) o acesso ao link do formulario e o 
envio da documentacao por meio eletronico, seguindo as orientaroes desta Chamada Publica. 

Observagao 2: O numero total de caracteres do formulario disponibilizado nao deve ultrapassar 
200.000 caracteres. 

7. DA COMISSAO DE SELEcAO 

7.1 A constituicao da comissao de selecao sera de responsabilidade desta Secretaria Municipal de 
Educacao a podera ser composta por especialistas na area, bem como por servidores desta 
Secretaria Municipal da Educacao. 

7.2 Esta Secretaria Municipal da Educacao coordenara a organizara o processo seletivo, realizando 
as atividades de analise documental, entrevistas a analise de recursos, podendo, para tanto, ser 
apoiada em suas atividades por outros profissionais. 

7.3 Todas as etapas deste edital serao divulgadas no site da Prefeitura Municipal de Alcantaras, 
garantindo a transparencia do processo. 
7.4 Nao poderao concorrer candidatos que tenham parentes ate o terceiro grau, participantes da 
respectiva Comissao de Selecao. 
7.5 Os eventuais casos nao contemplados por este edital serao analisados pela comissao da 
selecao. 
8. DO CRONOGRAMA 

Todos os resultados serao divulgados no site da CREDE, conforme CRONOGRAMA abaixo: 

CRONOGRAMA 

AcOEs PERIODO 

Inscricoes - exclusivamente online, via formulario eletronico. 
https://forms.gle/KxsTAomXtTrff3a57 

30/03/2023 a 02/04/2023 
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Analise do Curriculo Lattes a do Plano de Trabalho do(a) candidato(a). 

03/04/2023 

Divulgacao do resultado preliminar da primeira etapa. 04/04/2023 

Periodo para interposicao de recursos da primeira etapa. 
05/04/2023 

Divulga4ao do Resultado Final da primeira etapa. 
10/04/2023 

Divulgacao de datas a horarios das entrevistas dos(as) candidatos(as) 
seiecionados(as) na primeira etapa. 

10/04/2023 

Entrevista dos(as) candidatos(as) seiecionados(as) na primeira etapa. 
11/04/2023 

Divulgacao do resultado preliminar da segunda etapa. 12/04/2023 

Periodo para interposicao de recursos 
13/04/2023 

Divulgacao do Resultado final 

14/04/2023 

9. DOS RECURSOS 

9.1. O(A) candidato(a) podera apresentar recurso a Comissao de Selecao, no prazo de ate dois(02) 
dial uteis, contado a partir da data de publicacao dos resultados da la e 2a etapas da selecao, 
conforme cronograma apresentado na secao 8, exclusivamente por meio de formulario eletronico, 
disponibilizado no site desta Secretaria Municipal da Educacao. 
9.2. O Resultado Final sera divulgado no site desta Secretaria Municipal da Educacao, por meio de 
uma relacao, em ordem alfabetica, corn nomes dos candidatos considerados aptos neste processo 
seletivo. 
10. VIGENCIA DA SELEcAO, CONCESSAO E RESCISAO DE BOLSAS 

10.1 Apos a divulgacao do resultado final da presente selerao, sera constituido, e publicizado no 
site desta Secretaria Municipal da Educacao, um banco de candidatos aptos a serem bolsistas do 
Programa MAIS PAIC e alinhado ao Programa Mais lnfancia, o qual tera validade de 02 (dois) 
anos, podendo ser prorrogado por igual periodo, de acordo corn necessidade desta Secretaria 
Municipal da Educacao. 

sI;('RF:I'ARIA I) I I)t'(AcAO I)H: AI ( ANTARAS 
Ru,r l irinrhr,+( 'i nitr. A'1~1 - fl thT l II' (, I'n-IIIIi) 

/ 'ii lay. iAtt') 3(iau-1,LL Lmlril .~rlll'h dl c d /Inl/IrtriL( ,)m cl nx'rulClninudc,(I iiicril ( 1/1i 
III rinkirli,c - ('t itIl l 



g# t  oor.mo Mun4c&p.t A. Alcantaras 

*AIc áâs SEDUC 
4 Cd TAAASEC AETAAIA OA EOUCAFAO OE l N S 

10.2 A aprovacao na presente selecao e a participacao no Banco de candidatos aptos a serem 
bolsistas do Programa MAIS PAIC, em consonancia corn Programa Mais Infancia, nao geram 
direito adquirido ao recebimento de bolsa do programa, mas apenas expectativa de direito, uma 
vez que as bolsas serao concedidas de acordo corn necessidade desta Secretaria Municipal da 
Educacao. 
10.3 O tempo minimo de execucao das bolsas sera de (03) tres meses, podendo ser prorrogado por 
esta Secretaria Municipal da Educacao, em alinhamento a CREDE 06 e a SEDUC - CE, conforme 
limite maximo previsto em legislacao, seja para execucao da acao inicialmente planejada ou para 
outras awes previstas no ambito do Programa MAIS PAIC, alinhado as awes estrategicas do 
Programa Mais Infancia. 

10.4 Em concordancia corn o Art.l l° da Lei n° 15.276, de 28 de dezembro de 2012, a SEDUC, em 
alinhamento a Celula de Cooperacao corn os Municipios (CECOM), da CREDE 06 e a esta 
Secretaria Municipal da Educacao, podera cancelar ou suspender o pagamento da bolsa a qualquer 
momento, caso seja constatado o nao cumprimento por parte do(a) bolsista das obrigacoes 
constantes no Termo de Compromisso a no Plano de Trabalho. 

11. DISPOSIcOES GERAIS 

11.1 As vagas serao preenchidas conforme a vacancia e a necessidade das awes realizadas pela 
Secretaria Municipal da Educacao de Alcantaras. 

11.2 Os casos nao especificados nesta Chamada Publica serao analisados pela Comissao de 
Selecao a as respostas divulgadas no site desta Secretaria Municipal da Educacao. 
11.3 Os candidatos selecionados que, por necessidade a/ou vacancia, forem convocados por esta 
Secretaria Municipal da Educacao podem ser solicitados a atualizarem o Plano de Trabalho em 
relacao as awes, tempo de execucao destas a ao valor da bolsa. 
11.4 Fica reservado a Secretaria Municipal da Educacao de Alcantaras o direito de prorrogar, 
revogar ou anular a presente Chamada Publica. 

Secretaria Municipal de Educacao de Alcantaras. 

Alcantaras, 30 de marco de 2023. 

Secretaria de Educacao de Alcantaras 

Charlyne Cunha Freire 
Educa a~ 

sl:cRFTARIA IA /fl( ('.%(','%.O DF. AL('ANTARAS 
Rlrr f'i' rnl 'is;" , ( 'snit;, A'Y.l - l(,iirr, ,,./n,,' ('H' (,_' l _'Ii IH ll 

/ ,i h,rv. q ' ) 3(;.in /u_I_ R,nuil s ,/r1, a/c „ h,'i, lui/, ', In, srm~ , ',,I' ,c,i n ~,c ii ~n,,,,i/ r,uu 
I/,',iiN,Iru' - ( rul',i 



Oofmo MonICIRri M MCIUIM*s 

nGOVERNO MUNICIPAL DE SEDUC AICanGaras 
SECRETARIA DA EDUCA4A0 pE ALCANTARAS 

CHAMADA PUBLICA DE SELEcAO N° 01/2023 

ANEXO I - DETALHAMENTO QUANTO A TIPIFICAcAO E AO VALOR MAXIMO DA 

BOLSA DE 

EXTENSAO TECNOLOGICA 

*Valores destinados para dedicacao de 40 horas semanais, podendo sofrer alteracoes, conforme 
necessidade de atualizacao do Plano de Trabalho. 

TIPO DE BOLSA DESCRIcAO VALOR * 

Bolsa de Extensao 

Tecnologica Nivel 

iv 

Prof issionais, servidores publicos ou no, para capacitacao 
continua quanto as metodologias empregadas no ambito do MAIS 

PAIC e/ou do Programa Mais Infancia Ceara, no que se refere a 
conteudos a estrategias formativas, acompanhamento, 
supervisao, organizacao a avaliacao de estrategias de formacao 
dirigidas as equipes municipais. 

R$ 420,00 
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*SEDUC 
ECRET0. IA DA EDUCA AO A A TAR S 5 R ~ OE LC N A 

CHAMADA PUBLICA DE SELEcAO N° 01/2023 
ANEXO II- CRITERIOS PARA AVALIAcAO DO PLANO DE 

TRABALHO 

CRRERIOS 

fi

{ODE ANALISE DO PIANO DE TRABALHO NOTA 

A Atendimento a estrutura exigida. 01 (urn) ponto 

B 

Originalidade a merito do Plano de Trabaiho, 

considerando as awes que já vem sendo desenvoividas no 

contexto do Programa MATS PAIC a em consonancia corn 

o Programa Mais Infancia 

Ceara. 02 (doffs) pontos 

C 
Coerencia na formuiacao dos objetivos, considerando as 
condicoes de apiicabilidade, os custos a os resultados 
esperados. 

03 (tres) pontos 

D 

Consistencia do referencial teorico-metodoiogico, no que 
se refere as concepcoes de crianca, de infancia a de 
desenvolvimento infantil, bem como no que tange aos 
documentos norteadores voltados a Primeira 

Infancia. 04 (quatro) pontos 

Total da pontuacao MAXIMA do Plano de Trabalho 10 (dez) pontos 
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*SEDUC 
SECFETANIA DA EDUCAcio DE ALCANTARAS 

CHAMADA PUBLICA DE SELEcAO N° 01/2023 
ANEXO III- ROTEIRO PARA PROPOSTA DO PLANO DE 

TRABALHO 

Para produzir seu Plano de Trabalho, seguem algumas orientacoes pertinentes sobre as formacoes voltadas 

para a Primeira Infancia, nos contextos das awes estrategicas da Secretaria da Educacao do Ceara: 

a) As formacoes municipais tern como publico-alvo: professores a gestores escolares da 

Educacao Infantil. 

b) As formacoes para professores a gestores da Educacao Infantil acontecem em rede, ou seja, so 

desdobradas a nivel estadual, regional a municipal, a pautam-se no pilar Tempo de Aprender, do 

Programa Mais Infancia Ceara. 

c) Todas as formasoes, de forma intersetorial, precisam promover a formacao integral a integrada das 
criancas matriculadas na Educacao Infantil, bem como contribuir corn a formacao das criancas 
ainda nao matriculadas na rede publica de ensino, considerando as diversas realidades a infancias. 

PLANO DE TRABALHO 
(textos inseridos diretamente no formulario eletronico, no ato da inscricao) 

1. DADOS DO PLANO DE TRABALHO 

TITULO: 

PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO: 
( ) Formacao para professores da Educacao Infantil. 
( ) Formacao para gestores escolares da Educacao Infantil. 

Observacao: A definicao da Proposta de Plano de Trabalho nao define a atuacao do(a) 
candidato(a) caso seja aprovado nesta selecao. 

2. INTRODUcAO 

Nesta secao, espera-se que o(a) candidato(a) apresente, de forma breve, o cenario da Primeira 
Infancia no estado do Ceara, alinhando-se ao foco do Plano de Trabalho escolhido a aos pilares 
do Programa Mais Infancia Ceara. 
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3. OBJETIVOS GERAIS ESPECIFICOS 

Do...n. NUMdp.t a. Alen..... 

*SEDUC 
SECRETARIA DA EDVCA4A0 DE ALCIINTARAS 

Nesta secao, espera-se que o(a) candidato(a) apresente objetivos gerais e especificos que 
fundamentem as awes propostas em seu Plano de Acao, alinhadas ao foco de sua proposta a aos 
pilares do Mais Infancia Ceara. 

4. JUSTIFICATIVA 

Nesta secao, espera-se que o(a) candidato(a) justifique, por meio de evidencias e de aporte 
teorico alinhado as concepcoes de crianca a de infancia, bem Como norteado pelos documentos 
basilares da primeira etapa da Educacao Basica, a nivel nacional, estadual a municipal, como 
seu Plano de Trabalho apresenta-se relevante para a formacao selecionada no topico 1 deste 
roteiro. 

5. METODOLOGIA 

Nesta secao, espera-se que o(a) candidato(a) apresente uma sistematizacao de awes, pensando 
na acao formativa selecionada, corn base em: encontros formativos ao Longo do ano, producao 
de materiais de suporte pedagogico a acompanhamento de awes estrategicas voltadas a Primeira 
Infancia. 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Nesta secao, espera-se que o(a) candidato(a) sinalize, de forma concreta e plausivel, possiveis 
impactos de seu Plano de Trabalho no cenario das awes da Secretaria Municipal de Educacao 
voltadas, especialmente, para a Primeira Infancia. 

7. CONSIDERAcOES FINAIS 

Nesta secao, espera-se que o(a) candidato(a) finalize sua proposta, a partir de revisao de seu 
piano, reforcando os principais aspectos abordados a sinalizando possiveis obstaculos a solucoes 
para esses. 

8. REFERENCIAS 

Nesta secao, o(a) candidato(a) deve listar os autores citados ao longo de seu piano de trabalho, 
conforme regras da ABNT. 

SI?CRE'I'ARI 1 I)A 1'I)t!( A(, iO 1)1 1 ('AN I'ARAS 
Ru' ll;m,_'i „('mi/i ,. A (i /(,Ii,'r , ,1i„J 2 t FP (2 /_'li (l1Th 

/ ~ni,' [ux (.1',t/ •((,.j/) /iI1_' l:ltluil ' /l h l!/~' l llulnllril ', )llt .c, ni&'c u/l'ultl,n'lr',( ;Atli! m! 

II ((/ !(u'u - 4 (/1,! 



I!AIcanbaras`
Oevwn• 

rEtiUc

1 a. s = S
SECRETARIA DA EUUCAGAO DE ALCANTARAS 

CHAMADA PUBLICA DE SELEcAO N° 01/2023 

ANEXO IV - CRITERIOS DE PONTUAçAO DO CURRICULO 
LATTES 

Bolsa de Extensao Tecnologica Nlvel III 

TITU LOS / PRODUcAO 
Pontuacao Pontuacao Maxima 

Diploma de Doutorado na area da Educacao e/ou 

afins. 
2,0 por certificado 02(dois) pontos 

Diploma de Mestre na area da Educacao a/ou afins. 
1,5 por certificado 1,5 (um e meio) ponto 

Diploma de Especializacao na area da Educacao 

e/ou afins. 
1,5 por certificado 1,5 (um e meio) ponto 

Cursos de qualificacao correlates a area de atuacao 

para o tipo de nivel de bolsa pretendido pelo(a) 
candidato(a), limitando-se a dois cursos, corn carga 

horaria minima de 100 horas, nos ultimos cinco 
anos. 

1,0 por certificado 02 (dois) pontos 

Publicacao cientifica na area de desenvolvimento 

infantil e/ou afins em (artigos, livros e/ou capitulos 

de livro, trabalhos apresentados em congressos, 

seminarios, simposios...) nos ultimos tres anos. 

0,5 por publicacao* 02 (dois) pontos 

Experiencia profissional como formador e/ou 

consultor, nos ultimos cinco anos. 2,0 por experiencia** 04 (quatro) pontos 

Experiencia profissional como professor(a) da 

Educacao Infantil OU gestor(a) escolar da Educacao 

Infantil OU supervisor(a) do PADIN ou agente de 

desenvolvimento infantil do 

PADIN,nos ultimos cinco anos 

2,0 por experiencia** 02 (dois) pontos 

TOTAL 15 (quinze) pontos 

*As publicacoes precisam constar no Curriculo Lattes, corn acesso aos links para verificagao. ** 

As declaracoes precisam estar assinadas no prazo maximo de seis meses. Consideramos 

experiencia profissional o periodo m%nimo de 3 meses de atuacao ininterruptos. 
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SEDUC 
SECRETARIA DA EDUCAFAO DE ALCANTARAS 

CHAMADA PUBLICA DE SELEcAO N° 01/2023 
ANEXO V - CRITERIOS DE PONTUAcAO DA ENTRE VISTA 

Na analise da entrevista serao atribuidas notas, de acordo corn a pontuacao indicada no quadro 
seguinte: 

CRITERIOS PARA PONTUAcAO NA ENTREVISTA 

CRITERIOS Pontuacao MAXIMA 

Dominio do aporte teorico-metodologico, especialmente no que se refere 

as concepcoes de crianca, infancia, desenvolvimento infantil, bem Como aos 

documentos basilares da primeira etapa da Educacao Basica, a nivel 

nacional e estadual, no ambito do Programa Mais Infancia Ceara. 

10 

Capacidade de reflexao critica acerca dos problemas e obstaculos 

encontrados na sociedade, no que tange ao desenvolvimento infantil, nos 

mail variados aspectos. 

10 

Capacidade de articulacao entre sua formacao academica, sua experiencia 

profissional e o Plano de Trabalho proposto (objetivos lan4ados, dos 

resuitados esperados e das condicoes de aplicabilidade). 

05 

TOTAL 25 (vinte a cinco) pontos 
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