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Seduc capta estágios para Educação Profissional
Os alunos das 25 primeiras Escolas Estaduais

de Educação Profissional, implantadas no Estado,
terão a oportunidade de colocar em prática o que
aprenderam em sala de aula. A iniciativa atende ao
que está proposto na Formação Técnica em Nível
Médio que prevê o Estágio Curricular Obrigatório. Os
estudantes dos cursos de Enfermagem e Segurança
do Trabalho começam no próximo mês de maio,
enquanto os de Informática e Turismo em julho. Para
que todos tenham a mesma oportunidade, a
Secretaria da Educação (Seduc) realiza ações de
captação de vagas junto a empresas e instituições
cearenses, interessadas em oportunizar vagas para
estagiários. O cadastro ficará aberto até o mês de
junho.

Para participar a entidade deverá acessar
http://captacao-estagio.seduc.ce.gov.br/estagio-
seduc/ onde vai conhecer o perfil dos jovens e
formalizar a captação. A medida contribuirá para a
elevação dos níveis de profissionalização do Estado e
estimulará a inserção dos cearenses no mundo do
trabalho. Também visa à permanência do aluno e sua
conclusão no curso.

Ao todo, serão captadas 3.589 vagas de
estágios, sendo 1.961 na área de Informática, 310 em
Turismo, 382 em Segurança do Trabalho e 1.205 em
Enfermagem, que irão contemplar 20 municípios
cearenses. O Estágio Curricular Obrigatório será
vivenciado por todos os alunos do 3º ano das Escolas
Estaduais de Educação Profissional.

Intercâmbio em Brasília
Os alunos Ivo Viana, da Escola de Ensino Médio

Virgílio Távora, em Parambu, e Jamile RochaAmorim,
da Escola Estadual de Educação Profissional
Monsenhor Odorico de Andrade, em Tauá, que foram
semifinalistas do Programa Jovens Embaixadores
2009, vão participar, em julho, do intercâmbio English
Immersion USA.O intercâmbio será uma imersão na
língua inglesa e cultura norte-americana, através de
um curso que será realizado em Brasília, no período
de 3 a 8 de julho.Os custos referentes à participação
dos alunos serão custeados pela Embaixada norte-
americana e a organização ficará a cargo do Centro
Binacional Casa Thomas Jefferson.
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Foi autorizada na sexta-feira, 23, no município
de Crato, e no sábado, 24, em Jardim, a construção
de duas Escolas Estaduais de Educação Profissional
(EEEPs). Os investimentos serão na ordem de R$
11,1 milhões. As EEEPs vão oferecer o Ensino Médio
integrado à educação profissional. As unidades de
ensino terão 12 salas de aula, auditório, biblioteca,
laboratórios, ginásio poliesportivo e demais
dependências administrativas.

Na terça-feira, 27, e na quinta-feira, 29, a
secretária da Educação, Izolda Cela, inaugurou os
ginásios poliesportivos de duas escolas em Quixadá
e Jijoca de Jericoacoara, respectivamente. Em
Quixadá, os 1.260 estudantes da Escola de Ensino
Fundamental e Médio (EEFM) Governador César
Cals de Oliveira Filho receberam o novo
equipamento de esporte e lazer. E em Jijoca, a EEFM
José Teixeira foi beneficiada com o empreendimento,
que atenderá os 1.042 alunos da unidade de ensino.

Prosseguem até amanhã, dia 4, as inscrições ao
processo seletivo para estagiários, promovido pela
Secretaria da Educação(Seduc). São oferecidas 66
vagas para os cursos de Administração, Informática,
Jornalismo, Economia, Matemática, Letras, Estatística,
Pedagogia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis,
Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental,
Engenharia Civil, Arquitetura e Direito. Podem
participar estudantes de universidades que tenham
convênio com aAdministração Pública Estadual.

O aluno deve ter cursado, no mínimo, 50% dos
créditos do curso e ter média geral igual ou superior a
7,0 (sete). O estágio terá jornada diária de quatro horas,
totalizando 20 horas semanais.Abolsa é de R$ 457,07,
com auxílio transporte. A seleção terá três etapas:
análise do histórico escolar, de caráter eliminatório,
teste psicológico e entrevista, ambos de caráter
classificatório e eliminatório. Confira o edital no site
www.seduc.ce.gov.br.

Interior recebe investimentosEstágio para Nível Superior

Educação Ambiental
A Secretaria da Educação (Seduc), por

meio da Equipe de Educação Ambiental,
prorrogou até o próximo dia 31 de maio o prazo
para aplicação da pesquisa “Estudo Exploratório
da Temática Educação Ambiental nas Escolas
Públicas Cearenses”. O objetivo é realizar uma
avaliação sobre o trabalho da Educação
Ambiental no cotidiano das escolas públicas das
redes estadual e municipal.

O questionário pode ser acessado mediante
senha já cadastrada para cada unidade escolar.
A meta é atingir aproximadamente 8.250 escolas
públicas cearenses.

A partir dos resultados obtidos, será
construído um plano de ação que atenda
efetivamente as recomendações da Política
Nacional de Educação Ambiental, no que se
refere ao enraizamento da Educação Ambiental
(EA) nas escolas públicas do Ceará.

A Seduc desenvolve programas e ações,
visando ao fortalecimento da Educação
Ambiental nos sistemas de ensino. Com essa
finalidade, estabelece parcerias e intercâmbios
de experiências, além de manter o compromisso
social de promover ações efetivas de formação
para apoiar o trabalho realizado pelo educador.
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