Coordenação da Educação Profissional
-----------------------------------------------------------------------------CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2011 – 4ª CREDE
SELEÇÃO EMERGENCIAL DE PROFESSORES DO EIXO PROFISSIONAL
DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
A Coordenadora da 4ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, sediada no município
de Camocim, no uso de suas atribuições, torna pública a seleção para suprir carência de 02(dois)
profissionais com 20 horas semanais cada, para atuar como Professor Orientador de Estágio dos Cursos
de Informática e Turismo, para exercício na Escola Estadual de Educação Profissional Mons. Expedito da
Silveira de Sousa, sediada no município de Camocim, Estado do Ceará.
As inscrições estarão abertas no período de 29 a 31 de agosto do ano em curso, na sede da 4ª CREDE,
localizada à Travessa Dr. João Tomé, S/N – Centro – Camocim-CE.
No ato da inscrição o candidato(a) deverá entregar Currículum Vitae e cópia do Diploma e Histórico da
Graduação.
REQUISITO PARA CANDIDATOS AO CARGO DE PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTÁGIO
1. Para o Curso de Informática: (01 vaga)
a) Curso de Graduação completa na área de Informática;
b) Graduação em outras áreas, com Certificação (Microsoft, LPCI, JAVA).
c) Experiência desejável: experiência de estágio na área; experiência docente; conhecimento em redes,
e/ou hardware, e /ou linguagem java.
2. Para o Curso de Turismo: (01 vaga)
a) Curso de Graduação completa na área de Turismo e/ou Hotelaria.
b) Graduação em outras áreas do conhecimento, com Pós-graduação na área de Turismo/Hotelaria.
c) Experiência desejável: experiência de estágio na área; experiência docente;
O processo seletivo constará de análise do currículo, aula prática e entrevista, realizada por comissão
especial formada por esta Coordenadoria e Núcleo Gestor da Escola, conforme cronograma a seguir:
Análise de Currículo, aula prática e entrevista com o candidato:
• Dia 01 de setembro, a partir das 08h30min, na EEEP Mons. Expedito da Silveira de Sousa,
localizada à Rua Kleber Pessoa Navarro Veras, S/N – Bairro Cidade com Deus - Camocim-CE.
Resultado final do processo seletivo:
• Dia 02 de setembro, no site www.crede04.seduc.ce.gov.br, na sede da 4ª CREDE e na EEEP.
A remuneração é proporcional ao número de horas contratadas e ao nível de escolaridade, tendo como
referência o valor bruto de R$ 1.335,00 (Hum mil, trezentos e trinta e cinco reais) para Professor Titular
com contratação de vinte (20) horas semanais. Denomina-se Professor Titular o profissional graduado.
A referida vacância tem caráter emergencial motivada pela inexistência de profissionais disponíveis no
Cadastro de Reserva do Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC. O candidato selecionado e
contratado nesta seleção emergencial deverá participar, posteriormente, do processo seletivo realizado
pelo CENTEC .
A não participação no posterior processo seletivo oficial do CENTEC, citado anteriormente, poderá implicar
em rescisão contratual.
Camocim-CE, 25 de agosto de 2011.
____________________________________
ELVIRA MARIA FERNANDES VERAS
Coordenador(a) da 4ª CREDE
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