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CHAMADA PUBLICA DE SELECAO N° 02 I 2022 

Estabelece normas e condicoes especiais para o 
Processo Seletivo com vistas a formacao de Banco de 
Bolsistas da Secretaria da Educacao do Estado do 
Ceara (SEDUC I CE), no contexto da Coordenadoria 
Regional de Desenvolvimento da Educacao (CREDE 
18°), no ambito do Programa MAIS PAIC e alinhado 
ao Programa Mais lnfancia Ceara. 

O Estado do Ceara, por meio da SECRET ARIA DA EDUCA�A.O DO EST ADO DO CEARA., no 

arnbito desta Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educacao, no uso de suas atribuicoes e 

em conformidade com a Lein° 14.026, de 17 de dezembro de 2007 ea Lein° 15.276, de 28 de dezembro 

de 2012, com o objetivo de compor o BANCO DE BOLSIST AS para formadores municipais da 

Educacao Infantil do referido Programa, no nivel IV, torna publica a selecao de profissionais para 

atuarem nas acoes estrategicas voltadas para a Primeira Infancia, com o intuito de realizar acoes 

pedagogicas a partir de forrnacoes 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 com 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) 

I 8°, 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 acoes desenvolvidas pela 

Celula de Cooperacao com os Municipios (CECOM). 

1. OBJETIVOS GERAIS E ESPECIFICOS DO PROGRAMA MAIS PAIC 

I. I. O Programa de Aprendizagem na Idade Certa - MAIS P AlC, da Secretaria da Educacao do Est ado 

do Ceara, que anteriormente foi criado como Programa de Alfabetizacao na Idade Certa - PAIC, 

validado pela Lei 14.026 de I 7 de dezembro de 2007 e ampliado pela Lei N° 15.921, de 15 de dezembro 

de 20 I 5, tern por objetivo principal a cooperacao entre Governo do Estado e os 184 ( cento e oitenta e 

quatro) municipios cearenses. 0 programa estabelece como finalidade primordial o apoio tecnico, 

financeiro e pedagogico aos municipios, visando ampliar as oportunidades de desenvolvirnento da 

aprendizagem das criancas na Educacao lnfantil e, de forma mais ampla, acoes voltadas para a Primeira 

Infancia, alern de outros eixos, proporcionando a melhoria da qualidade da aprendizagem, garantindo a 
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L'\1u1d,hk th' cnsino L' na aprcndizagcru das criancas da rede publica de ensino, por meio de um conjunto 

th.' a,·l,L'S dcfuudas L' twg.anindas pclo Programa 

I � Programa de Aprcndizagem na ldade Cerra - MAIS PAlC alinha-se tarnbern as acoes do Programa 

:\ lais lntancia Ceara. urna vez que o Programa Mais lnfancia aborda, de forma integral e integrada, o 

descnx 1)1\ i men to in fa 111 i I em iodos os seus aspectos. proporcionando equidade e qualidade na primei ra 

etapa do desenvolvimeruo de bebes e criancas. 

l 3 0 detalharuento quanta a tipi ficacao e ao valor da Bo Isa de Extensao Tecnologica consta no Anexo 

l. desta Charnada Publica. 

I 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 aruacao 
de protissionais de diversas areas do conhecirnento, com proficiencia tecnica el ou cientifica, com 

experiencias em projetos e acoes pedagogicas, visando intercambio, aprimoramento do conhecimento 

utilizado e implernentacao de tecnologias educacionais para o desenvolvimento institucional, cientifico 

e recnologico, a producao e o aprimoramento de materiais instrucionais e a realizacao de formacao em 

service das equipes da SEDUC e das Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da 

Educacao/Ck.Efrli, alern 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) MUNlClPAL DA EDUCA(;A.0 

INFANTIL 

a) Profissionais obrigatoriamente com Ensino Medic Complete. 

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

de Desenvolvimento lnfantil ou areas afins, com proficiencia tecnica e/ou cientifica. 

c) Ser servidor(a) publicota) ou nao, com experiencia comprovada em conrexto escolar ou 

acadernico. 

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

consonancia com as acoes estrategicas delineadas em comum acordo com a Celula de Cooperacao com 

os Municipios (CECOM), desta CREDE. 

e) Ter familiaridade com as Tecnologias Digitais da lnformacao e Comunicacao (TDlC), tais como 

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

3. DAS ATRIBUICOES DA FlJNCAO 

3.1. Do Bolsista de Extensao Tecnologica Nivel IV - FORMADOR(A) MUNIClPAL DA 
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EDUCA(AO INF ANTIL 

a) Ser cursista das forrnacoes regionais promovidas pela Celula de Cooperacao com os Vf unicipios 

(CECOM), da CR.EDE 18°, participando dos encontros formatives e realizando todas as atividades 

propostas. 

b) Corresponsabilizar-se pelo processo de forrnacao municipal nas areas de atuacao voltadas para 

as acoes estrategicas da Educacao Infantil, no contexto do municipio de Saboeiro. 

c) Responsabilizar-se pelas producoes e/ou adaptacoes, alem do envio das matrizes dos materiais 

que serao usados nos encontros presenciais de seu municipio e no ambiente virtual dentro do prazo 

estipulado pela Celula de Cooperacao com os Municipios (CECOM), da CR.EDE 18° e alinhado a equipe 
tecnica municipal. 

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

disponibilizados pela SEDUC I CE, pela Celula de Cooperacao com os Municipios (CEC0\11)_ da 

CREDE 18° e pela equipe tecnica municipal. 

e) Participar integralmente de todas as acoes promovidas pelo municipio Saboeiro, vinculadas ao 

processo de formacao, tais como: reunioes, planejamentos, encontros, seminaries, dentre outros. 

f) Apropriar-se de todas as ternaticas que serao abordadas nos encontros formatives, bem como dos 

resultados das avaliacoes externas possiveis, sugerindo, quando necessario, intervencoes pedagogicas 

g) Ministrar as forrnacoes municipais, conforme calendario estabelecido pela Celula de Cooperacao 

com os Municipios (CECOM), da CR.EDE 18°, e em alinhamento a Secretaria Municipal da Educacao 

de Saboeiro. 

h) Acompanhar as forrnacoes murncipais, conforme calendario estabelecido pelas Secretarias 

Municipais da Educacao, e em alinhamento a Celula de Cooperacao com os Municipios (CEC0\1), da 

CREDE 18° ea Secretaria da Educacao (SEDUC I CE). 

i) Criar estrategias, junto a Celula de Cooperacao com os Municipios (CEC0\1), da CR.EDE 18° e 

alinhada a equipe tecnica da Secretaria Municipal de Educacao de Saboeiro, que promovam o 

acompanhamento do processo de forrnacao. 

j) Ser assiduo e pontual nos encontros de forrnacao, bem como responsabilizar-se por todo o 

material didatico-pedagogico alinhado a Celula de Cooperacao com os Municipios (CECOM), da 

CREDE J 8°, e pela observancia do atendimento logistico. 

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

relat6rios, materiais das forrnacoes, assinatura de contratos, dentre outros. 

I) Elaborar estrategias de intervencao pedag6gica com as equipes tecnicas da SEDUC I CR.EDE I 

SME, sempre que necessario. 
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m) Curnprir rigorosamente a agenda ea carga horaria total proposta para as formacoes. 

11) lnserir os relaiorios referentes as forrnacoes realizadas durante o ano, no sistema Bolsistas Online 

(\\ ww bolsistaonl ine.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 com as equipes tecnicas da COEPS I SEDUC, da Celula de 

Cooperacao com os Municipios (CECOM), da CREDE 18° e da Secretaria Municipal da Educacao de 

Saboeiro. 

4. DOS PROCEDIMENTOS DO PROCESSO DE SELE(AO 

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

4.1. Prirneira Etapa: Avaliacao do Curricula e do Plano de Trabalho proposto pelo(a) candidato(a) 

de acordo com as orientacoes do ANEXO III. 

4.1.1. Os(as) candidatos(as) deverao preencher forrnulario, inserindo os documentos a seguir: 

Curricula Lattes atualizado com as devidas cornprovacoes em formato PDF e proposta de Plano de 

Trabalho, conforme o roteiro disponibilizado no mesmo formulario eletronico. 

4.1.2. Na avaliacao do Curricula Lal/es sera considerado o merito cientifico, tecnol6gico 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 com 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 com 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 e especificos, justificativa, metodologia, resultados 

esperados, consideracoes finais e referencias. 

b) Os textos de cada secao serao inseridos diretamente no forrnulario online, no ato da inscricao. 

4. J .4 Toda a documentacao em formato digital dos(as) candidatos(as) nae aprovados para cornposicao 

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 com o(a) candidato(a), exclusiva para os aprovados na primeira 

etapa. 

4.2.1 Entrevista VIRTUAL com o(a) candidato(a): Nesta etapa, serao considerados os 

conhecirnentos academicos ea experiencia profissional, bem coma o Plano de Trabalho enviado pelo(a) 

candidato( a). 

4.2.2 As entrevistas terao duracao de, no maxima, 20 minutos e seguirao as diretrizes abaixo: 
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,1) l'od.is as cntrevistas serao virtuais, em link a ser enviado posteriormente para o email 
inforruado pelo(a) candidato(a) no ato da inscricao. 

b) Todas as entrevistas serao gravadas, arquivadas e terao carat er sigi loso. 
c) Nenhurn candidato podera ter acesso a sua gravacao ou a de nenhurn outro candidato. 
d) Cada candidato sera arguido pela banca de acordo com os criterios listados no ANEXO Y. 
e) O nae comparecimento do candidato na hora marcada, sob quaisquer circunstancias, irnplicara 

em elirninacao do processo seletivo. 

5. DOS CRITERIOS DE SELE(AO DOS CANDIDATOS 

5. I. A Selecao dos Candidatos sent realizada mediante a analise dos seguintes itens (Curriculo Lattes, 

Plano de Trabalho e Entrevista), de acordo com os criterios de pontuacao a seguir: 

ET APA CRITERIO PONTUACA.O 
!Analise do Curricula Lattes do candidato, de 

I" Jacordo com os critcrios estabclecidos no O a 15 (QUrNZE) PONTOS 

IAncxo IV. 

!Analise do Plano de Trabalho, de acordo 

corn os critcrios estabclecidos no Anexo II. 
O a 10 (DEZ) PONTOS 

IEntrevista com o(a) candidato(a), conforme 
O a 25 (VfNTE E CfNCO) PONTOS 

2· cnterios estabelecidos no Anexo Y. 

PONTUACAO TOT AL SO (CINQUENT A) PONTOS 

Observacao I: Para compor o banco de bolsistas do programa MAlS PAlC em consonancia com o 

Programa Mais Infancia, serao considerados aprovados para a segunda etapa os candidatos que 

obriverem a pontuacao minima de 15 (quinze) pontos, do total de 25 (vinte e cinco) pontos 

correspondentes a primeira etapa. 

Observacao 2: Para compor o banco de bolsistas do programa MAIS PAlC em consonancia com O 

Programs Mais Infancia, serao considerados aprovados neste Processo de Selecao os candidates que 
obtiverem nota final com pontuacao minima de 35 (trinta e cinco) pontos, do total de 50 (cinquenta) 

pontos. 

6. DAS JNSCRICOES 

6.1. As inscricoes estarao abertas no periodo detinido em cronograma, disponivel na secao 8 desta 

Chamada Publica, e serao realizadas exclusivamente por meio de forrnulario eletrfinicn: 
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6.1. 1. No ate da inscricao, os candidates deverao preencher os dados solicitados e enviar os seguintes 

arquivos, por rneio do formulario eletronico disponibilizado. 

a) Copia do RG, em PDF. 

b) Copia do CPF, em PDF. 

c) Curricula Lattes, em PDF. 

d) Copia dos comprovantes de titulacao, em PDF. 

e) Plano de Trabalho, em formate PDF, conforme o roteiro apresentado no Anexo Ill 

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

g) Declaracao de cornprovacao de experiencia profissional come formador(ra) e/ou consultor(ra) 

nos ultirnos 5 anos, se houver, em PDF. 

Observacao 1: Ede inteira responsabilidade do(a) candidato(a) o acesso ao link do formulario e o 

envio da documentacao per meio eletronico, seguindo as orientacoes desta Chamada Publica. 

Observacao 2: 0 numero total de caracteres do forrnulario disponibilizado nae deve ultrapassar 

200.000 caracteres. 

7. DA COMISSAO DE SELECAO 

7.1 A constituicao da cornissao de selecao sera de responsabilidade desta Secretaria Municipal de 

Educacao e podera ser composta por especialistas na area, bem como por servidores desta Secretaria 

Municipal da Educacao. 

7.2 Esta Secretaria Municipal da Educacao coordenara e organizara o processo seletivo, realizando as 

atividades de analise documental, entrevistas e analise de recurses, podendo, para tanto, ser apoiada em 

suas atividades por outros profissionais. 

7.3 Todas as etapas deste edital serao divulgadas no site desta Secretaria Municipal da Educacao, 

garantindo a transparencia do processo. 

7.4 Nao poderao concorrer candidates que tenham parentes ate o terceiro grau, participantes da 

respectiva Cornissao de Selecao. 

7.5 Os eventuais cases nae contemplados per este edital serao analisados pela cornissao da selecao. 
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m. \'IGENCIA DA SELE('AO, CONCESSAO E RESCJSAO DE BOLSAS 

I t1 I . Apes a divulgacao do resultado final da presente selecao, sera constituido, e publicizado no 

site desta Secretaria 1unicipal da Educacao, um banco de candidates aptos a serem bolsistas do 

Programs \!.-\IS PAIC e alinhado ao Programa Mais Infancia, o qua! tera validade de 02 (dois) anos, 

p, dendo ser prorrogado por igual periodo, de acordo corn necessidade desta Secretaria Municipal da 

Educacao 

IO : . .\ aprovacao na presente selecao e a participacao no banco de candidates aptos a serem 

bolsistas do Programa MAlS PAIC, em consonancia corn Programa Mais lnfancia, nao geram direito 

adquirido ao recebimento de bolsa do programa, mas apenas expectativa de direito, uma vez que as 

bolsas serao concedidas de acordo com necessidade desta Secretaria Municipal da Educacao. 

IO 3 0 tempo minimo de execucao das bolsas sera de (03) tres meses, podendo ser prorrogado por 

esta Secretaria Municipal da Educacao, em alinhamento a CREDE 18° e a SEDUC - CE, conforme 

Ii mire rnaximo previsto em legislacao, seja para execucao da acao inicialrnente planejada ou para outras 

acoes previstas no ambito do Programa MAIS PAIC, alinhado as acoes estrategicas do Prograrna Mais 

Infancia. 

10 4 Em concordancia corn o Art.11° da Lein° 15.276, de 28 de dezernbro de 2012, a SEDUC, em 

alinhamento a Celula de Cooperacao com os Municipios (CECOM), da CREDE 18° e a esta Secretaria 

\1 nicipal da Educacao, podera cancelar ou suspender o pagamento da bolsa a qualquer memento, caso 

seja constatado o nao cumprirnento por parte do(a) bolsista das obrigacoes constantes no Termo de 

Compromisso e no Plano de Trabalho. 

I J. DISPOSl('OES GERAIS 

11 I As vagas serao preenchidas conforme a vacancia e a necessidade das acoes realizadas pela 

Secretaria \1unicipal da Educacao de Saboeiro. 

11 2 Os cases nao especiticados nesta Charnada Publics serao analisados pela Cornissao de Selecao 

e as respostas divulgadas no site desta Secretaria Municipal da Educacao. 

11 3 Os candidates selecionados que, por necessidade e/ou vacancia, forem convocados por esra 

Secretaria \1unicipal da Educacao podem ser solicitados a atualizarem o Plano de Trabalho em relacao 

as acoes, tempo de execucao destas e ao valor da bolsa. 

I I 4 Fica reservado a Secretaria Municipal da Educacao de Saboeiro o direito de prorrogar, revogar 
ou anular a presente Chamada Publica. 
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8. 1)0 CRONOGRAMA 

Fodos os resultados serao divulgados no site da CREDE, conforme CRONOGRAMA abaixo. 

- 

CRONOGRAlVIA 

A<;OES PERiODO 

lnscricoes - exclusivamente online, via forrnulario eletronico. 16/02/2022 a 18/02/2022 
sedu csa boei ro@gmai I. com 

Analise do Curricula Lal/es e do Plano de Trabalho do(a) candidato(a). 
21/02/2022 

Divulgacao do resultado preliminar da primeira etapa. 21/02/2022 

Periodo para interposicao de recursos da primeira etapa. 
22/02/2022 

Divulgacao do Resultado Final da primeira etapa. 23/02/2022 

Divulgacao de datas e horarios das entrevistas dos(as) candidatos(as) 21/02/2022 

selecionados(as) na primeira etapa. 

Entrevista dos(as) candidatos(as) selecionados(as) na primeira etapa. 24/02/2022 e 25/02/2022 

Divulgacao do resultado preliminar da segunda etapa. 28/02/2022 

Periodo para interposicao de recursos 
02/03/2022 

Divulgac;ao do Resultado final 
03/03/2022 

(Via site da CREDE). 

9. DOS REClJRSOS 

9.1. O(A) candidato(a) podera apresentar recurso a Cornissao de Selecao. no prazo de ate dois(02) 

dias uteis, cornado a partir da data de publicacao dos resultados da l" e 2" etapas da sclecao, conforrne 

cronograma apresentado na secao 8, exclusivamente por meio de forrnulario elerronico. 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, com nomes dos candidatos considerados aptos neste processo 

seletivo. 
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Secretaria Municipal da Educacao de Saboeiro. 

Saboeiro, 16 de fevereiro de 2022. 

r AL DA EDl CACAO DE SJ\l30E1RO 
ocANDIDOSILVAJOfll.OR . 

Secretario da Educa�ao 
Portana 005/2021 
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CHAMA DA PUBLICA DE SELE(:AO N° 02 I 2022 

.\NE\.O I - DETALHAMENTO QUANTO A TIPIFICA(AO E AO VALOR MAXIMO DA BOLSA 

OE EXTENSAO TECNOLOGICA 

*\'alores destinados para dedicacao de 40 horas semanais, podendo sofrer alteracoes, conforme 

necessidade de atualizacao do Plano de Trabalho. 

I 
TLPO DE DESCRl<;AO VALOR* I BOLSA I 

Profissionais, servidores publicos ou nao, para capacitacao continua 

quanto as mctodologias empregadas no ambito do MAIS PAIC e/ou 
Bolsa de Extensao do Programa Mais Infancia Ceara, no que se refere a conteudos e R$ -l20.00 

Tecnologica Nivel estratcgias formativas, acompanhamento, supervisao, organizacao e 
IV avalia<;:ao de estratcgias de formacao dirigidas as cquipes 

mumcipais. 
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ANEXO 11-CRITERIOS PARA AVALIA(:AO DO PLANO DE TRABALHO 

CRJTERIOS DE ANALISE DO PLANO DE TRABALHO NOTA 

A Atendimento a estrutura exigida. O I ( um) ponto 

Originalidade e merito do Plano de Trabalho, 
considerando as acoes que ja vem sendo desenvolvidas 02 (dois) pontos B no contexto do Program a MAIS PAJC e em 
consonancia corn o Prograrna Mais Infancia Ceara. 

c Coerencia na formulacao dos objetivos, considerando 
03 (tres) pontos as condicoes de aplicabil idade, OS custos e OS 

resultados esperados. 

Consistencia do referencial te6rico-metodol6gico, no 
que se refere as concepcoes de crianca, de infancia e de 

D desenvolvimento infantil, bem como no que tange aos 04 ( quatro) pontos 
docurnentos norteadores voltados a Primeira Infancia. 
Total da pontuacao MAXIMA do Plano de Trabalho 10 (dez) pontos 
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ANEXO Ill- ROTEIRO PARA PROPOSTA DO PLANO DE TRABALHO 

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

voltadas para a Primeira Infancia, no contextos das acoes estrategicas da Secretaria da Educacao do 

Ceara: 

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

Educacao Infantil. 

b) As forrnacoes para professores e gestores da Educacao Infantil acontecem em rede, ou seja, 

sac desdobradas a nivel estadual, regional e municipal, e pautam-se no pilar Tempo de 

Aprender, do Programa Mais Infancia Ceara. 

c) Todas as formacoes, de forma intersetorial, precisam promover a formacao integral e integrada 

das criancas matriculadas na Educacao Infantil, bem como contribuir com a formacao das 

criancas ainda nao matriculadas na rede publica de ensino, considerando as diversas realidades 

e infancias . 
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PLANO m: TRABALIIO 
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I. D.\1)0� I)() PLANO DE TRABALIIO 

rt nt o 
PROPOS f.-\ DE PLA 10 DE TRABALHO: 
l ) Formacao para proressores da Educacao lnfantil 
\ ) 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. ll\TRODU(AO 

'.\esta secao. espera-se que o(a) candidato(a) apresente, de forma breve, o cenario da Prirneira 
lnfancia no estado do Ceara, alinhando-se ao foco do Plano de Trabalho escolhido e aos pilares do 
Prograrna Mais lnfancia Ceara. 

3. OBJETIVOS GERAIS ESPECIFICOS 

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

-'· .JljSTI FICA TIV A 

'-esta secao, espera-se que o(a) candidato(a) justifique, por meio de cvidcncias c de aporic tcorico 
alinhado as concepcoes de crianca e de infancia. bem corno norreado polos docurucntos hasrlarcs d I 

prrmeira etapa da l.ducacao Basica, a nivel nacional. cstadual e municipal, como sen Plano de 
f rabalho apresenta-se relevance para a formacao sclccionada no topico I destc rorciro 

5. METODOLOGIA 

Se ta ecao. espera-se que o(a) candrdarora) apresentc u111a sist1.·111c11i1a�,11., de a,·l'Ws. p1..·11s,11h.l11 na 
a�Ao format Iva sclecionada. com base rm cncont ros Ionuat I vos ell' k1ng11 d1, ano, pr11du,·;\1, Jc 
matenat de suporte pedagogico e acornpanhamentu de a,·<1cs cstratcurcu s voliadax a 1'111111..'11 a 
lnfancia. 

6. IU'.StJLTAOOS •:SPEl{AUOS 

Nesta secao. espera-se que o( a) candidat o( a) �111al 11e. de torrua 1.'lllll..'11.·t.1 1.· pl.ru ,1" 1.'1. ll\,, · 1 \ 1.·1,; 
impactos de seu Plano de I rabalho no l:c11a110 das ,w1ks da S1.·�r�·tana 1lu1111..·1p.JI J1..· hlu(a,,.10 
voltadas, especialrnerue. para a l'rimeira lnfancra 
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7. C'ONSIDERACOES 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 e sinalizando possiveis obstaculos e 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. 
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CIIAMADA PLJBLICA DE SELECAO N° 02 I 2022 

ANEXO IV - CRITERIOS DE PONTUACAO DO CURRICULO LATTES 

Bolsa de Extensao Tecnol6gica Nivel III 

TITlJLOS I PRODUCAO 
Pontuacao Pontuacao Maxima 

Diploma de Doutorado na area da Educacao 3,0 por certificado 03 (tres) pontos e/ou afins. 
Diploma de Mestre na area da Educacao e/ou 3,0 por certificado 03 (tres) pontos a fins. 
Diploma de Especializacao na area da Educacao 1,5 por certificado 03 (tres) pontos e/ou afins. 
Diploma de Graduacao na area da Educacao 1,0 por certificado 1,0 (um) ponto e/ou afins. 
Cursos de qualificacao correlatos a area de 
atuacao para o tipo de nivel de bolsa pretendido 
pelo(a) candidato(a), limitando-se a dois cursos, 1,0 por certificado 03 (tres) pontos 
com carga horaria minima de 100 horas, nm 
ultirnos cinco anos. 
Experiencia profissional como formador e/ou 1,0 por ano** 02 ( dois) pontos consultor, nos ultimas cinco anos. 

TOTAL 15 (quinze) pontos 

* As publicacoes precisam constar no Curriculo Lattes, com acesso aos links para verificacao. 

** As dcclaracoes precisam estar assinadas no prazo maxirno de seis meses. 
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CIIAMADA PllBLICA DE SELE(AO N" 02 I 2022 

ANEXO V - CRITERIOS DE PONTlJA(,'AO DA ENTREVISTA 

l:i anal isc da cntrcvista serao atribuidas notas, de acordo com a pontuacao indicada no quadro seguinte: 

CRITERIOS PARA PONTUA(:AO NA ENTREVISTA 

CRITERIOS Pontuacao MAXlMA 

Dominic do aporte teorico-metodologico, especialmente no que se 
refere as concepcoes de crianca, infancia, desenvolvimento infantil, 
bern como aos documentos basilares da primeira etapa da Educacao 10 
Basica, a nivel nacional e estadual, no ambito do Programa Mais 
lnfancia Ceara. 
Capacidade de reflexao critica acerca dos problemas e obstaculos 
encontrados na sociedade, no que tange ao desenvolvimento infantil, 10 
nos mais variados aspectos. 
Capacidade de articulacao entre sua forrnacao academica, sua 
experiencia profissional e o Plano de Trabalho proposto(objetivos 05 
lancados, dos resultados esperados e das condicoes de aplicabilidade). 

TOTAL 25 (vinte e cinco) 
pontos 


