
EDITAL Nº 003/2018-SEDUC 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 002/2018-SEDUC, QUE TRATA DO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESCOLHA DE PROFESSORES DO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)  

 

O MUNICÍPIO DE IGUATU, por intermédio da SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

DE IGUATU (SEDUC), no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 

dispõem o subitem 13.4 do Edital n.º 002/2018-SEDUC, de 19/01/2018, 

publicado no Diário Oficial em 22/01/2018, que trata do PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A ESCOLHA DE PROFESSORES DO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), torna público 

RETIFICAÇÃO dos subitens 8.2.1., 8.2.2 e 8.2.3., conforme a seguir 

especificado, permanecendo inalterados os demais itens, subitens e anexos do 

citado Edital: 
 

8.2.1. PRIMEIRA FASE – PROVA PRÁTICA: De caráter eliminatório e 

classificatório, consiste na avaliação dos candidatos que tiveram suas 

inscrições deferidas, como base nas respostas de um estudo de caso concreto. 

 

8.2.1.1. A prova prática será aplicada na data provável de 05/02/2018 

(segunda-feira), de 8h00min, horário local, com duração de 3 (três) horas 

ininterruptas, no CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO (CAEE), localizado na Rua Dr. João Pessoa, S/N, bairro 

CENTRO, nesta cidade de Iguatu/CE.  

 

8.2.1.2. A prova prática terá pontuação máximo 20 (vinte) pontos, 

correspondendo à média ponderada das duas notas individuais atribuídas às 

respostas do candidato pelos responsáveis pela correção. 

 

8.2.1.3. Será reprovado nesta etapa e eliminado da seleção o candidato que 

obtiver nota inferior a 10 (dez) pontos. 

 

8.2.1.4. Os candidatos devem comparecer ao local de realização da prova 

prática com antecedência de 30 minutos, portando documento de identificação 

oficial com foto, com data de emissão máxima de 10 (dez) anos e comprovante 

de inscrição. 

 

8.2.1.5. O não comparecimento na hora e data marcada acarretará eliminação 

automática do candidato deste processo seletivo. 

 

8.2.2. SEGUNDA FASE - ENTREVISTA: De caráter eliminatório e 

classificatório, consiste na avaliação dos candidatos aprovados na primeira 

fase, tendo como base o conteúdo da carta de intenção e conteúdos próprios 

da Educação Especial, medindo o potencial para as atividades da função 

pretendida com base nos seguintes aspectos: 



I - Estratégias metodológicas que contribuam para a superação de barreiras na 

aprendizagem (valendo de 0 a 5 pontos); 

II - Interação multiprofissional (valendo de 0 a 5 pontos); 

III - Controle emocional para o exercício das funções de magistério (valendo de 

0 a 5 pontos); 

IV - Compreensão da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva 

(valendo de 0 a 5 pontos); 

V - Conhecimentos sobre avaliação e intervenção pedagógica no Atendimento 

Educacional Especializado (valendo de 0 a 5 pontos). 

VI - Liderança, criatividade e comunicabilidade (valendo de 0 a 5 pontos). 

 

8.2.2.1. A entrevista será realizada por banca multidisciplinar, composta por 04 

(quatro) membros designados pela Secretaria da Educação, especialistas 

como: Psicólogo, Assistente Social, Psicopedagogo, Fonoaudiólogo ou 

Pedagogo. 

 

8.2.2.2. A entrevista terá pontuação máximo 30 (trinta) pontos, correspondendo 

à média ponderada da soma das notas individuais atribuídas ao candidato por 

cada membro da banca. 

 

8.2.2.3. Será reprovado nesta etapa e eliminado da seleção o candidato que 

obtiver nota inferior a 20 (vinte) pontos. 

 

8.2.2.4. A entrevista realizar-se-á na data provável de 07/02/2018 (quarta-

feira) e 08/02/2018 (quinta-feira), se necessário, nos turnos da manhã, tarde e 

noite, com horário para comparecimento de cada candidato a ser definido e 

divulgado pela Secretaria de Educação, até a véspera da programação, no 

endereço eletrônico www.iguatu.ce.gov.br e em mural de fácil visualização em 

sua sede. 

 

8.2.2.5. A ordem das entrevistas obedecerá à sequência numérica das 

inscrições. 

 

8.2.2.6. Os candidatos devem comparecer ao local de realização da entrevista 

com antecedência de 30 (trinta) minutos, portando documento de identificação 

oficial com foto, com data de emissão máxima de 10 (dez) anos e comprovante 

de inscrição. 

 

8.2.2.7. O não comparecimento à entrevista na hora e data marcada acarretará 

eliminação automática do candidato deste processo seletivo. 

 

8.2.3. TERCEIRA FASE - ANÁLISE DE TÍTULOS: De caráter classificatório, 

consiste na análise do currículo vitae padronizado dos candidatos aprovados 

na primeira e segunda fase, que compreende avaliação dos títulos que o 

compõe, valendo no máximo 50 (cinquenta) pontos.  

 



8.2.3.1. Na análise dos títulos serão atribuídas pontuações conforme 

especificado no quadro a seguir: 

 

N.º Título Pontuação 
Pontuação 

Máxima 

01 Doutorado em Educação 
7,0 7,0 

02 Mestrado em Educação 
5,0 5,0 

03 Especialização na área de Educação, com 

carga horária mínima de 360 (trezentas e 

sessenta) horas/aulas, reconhecido pelo 

MEC. 

4,0 4,0 

04 Especialização em Educação Especial: 

Formação Continuada de Professores para o 

Atendimento Educacional Especializado, 

com carga horária mínima de 360 (trezentas 

e sessenta) horas/aulas, reconhecido pelo 

MEC. 

6,0 6,0 

05 Especialização na área de Educação 

Especial e/ou Inclusão, com carga horária 

mínima de 360 (trezentas e sessenta) 

horas/aulas, reconhecido pelo MEC. 

6,0 6,0 

06 Curso de LIBRAS e/ou Braille, com carga 

horária mínima de 180 (cento e oitenta) 

horas/aula. 

6,0 6,0 

07 Curso, Seminário, Jornada, Simpósio e 

Congresso na área da Educação 

Especial/Inclusiva, com carga horária 

mínima de 180 (cento e oitenta) horas/aula, 

realizado no período de 01/01/2014 a 

31/12/2017. 

1,0 4,0 

08 Curso, Seminário, Jornada, Simpósio e 

Congresso na área da Educação 

Especial/Inclusiva, com carga horária 

mínima de 80 (oitenta) horas/aula, realizado 

no período de 01/01/2014 a 31/12/2017. 

0,50 2,0 

09 Curso, Seminário, Jornada, Simpósio e 

Congresso na área da Educação 

Especial/Inclusiva, com carga horária 

mínima de 40 (quarenta) horas/aula, 

realizado no período de 01/01/2014 a 

31/12/2017. 

0,25 1,0 



10 Plano de Ação para o AEE para o ano letivo 

de 2018 (anexar junto ao Currículo Vitae) 3,0 3,0 

11 Experiência em Atendimento Educacional 

Especializado na Sala de Recursos 

Multifuncionais (1,0 para cada ano e limitada 

a três anos de experiência). 

1,0 3,0 

12 Experiência em Educação Especial e/ou 

Inclusão de alunos na sala de aula comum 

(0,50 para cada ano e limitada a quatro anos 

de experiência). 

0,50 2,0 

13 Tempo de experiência como professor de 

sala de aula comum (0,50 para cada ano e 

limitada a dois anos de experiência). 

0,50 1,0 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 50 

 

8.2.3.2. Os certificados dos cursos exigidos para avaliação de títulos que não 

mencionarem a carga horária e que não forem expedidos por instituição oficial 

ou particular devidamente autorizada, não serão considerados. 

 

8.2.3.3. Não será acumulada a nota dos títulos da linha n.º 11, 12 e 13 do 

quadro de títulos previsto no item 8.3.2.1., por cada ano de experiência que 

coincida o período e se trata do mesmo vínculo funcional, prevalecendo apenas 

a maior.  

 

Secretaria de Educação de Iguatu/CE, 24 de janeiro de 2018. 

 

 

ELIZANGELA GOMES MEDEIROS 

Secretária de Educação 

Portaria n.º 013/2017 

 


