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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR  

 

EDITAL Nº 003/2020-SECES 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO INTERNO PARA ESCOLHA DE 

PROFESSORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

 

O MUNICÍPIO DE IGUATU, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E ENSINO SUPERIOR DE IGUATU (SECES), no uso de suas atribuições, em 

observância aos princípios da publicidade, isonomia e impessoalidade, tendo em vista o 

que dispõe o art. 208, inciso III da CRFB/1988, os arts. 58 a 60 da Lei nº 9.394/1996 

(LDB), art. 9º, § 2º, da Lei nº 11.494/2007, Lei Municipal nº 2.286/2015 (PCRM), art. 24 da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo nº 

186/2008 / Decreto nº 6.949/2009), assim como, o conteúdo do Decreto nº 7.611/2011 e 

da Resolução nº 4/2009 da CEB/CNE, com fundamento no que prevê a Lei Municipal nº 

2.448/2017, tornar público o presente edital que estabelece normas para abertura de 

inscrições e a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À 

ESCOLHA INTERNA DE PROFESSORES PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO (AEE), na modalidade da Educação Especial, dentro os servidores do 

município de Iguatu, mediante as condições a seguir: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O PROCESSO DE ESCOLHA DE PROFESSORES DO AEE será regido por este 

Edital, seus anexos, eventuais retificações, comunicados, avisos complementares e 

instruções específicas. 

 

1.2. A seleção de que trata este Edital será promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DE IGUATU (PMI), através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E ENSINO 

SUPERIOR DE IGUATU (SECES), sob a responsabilidade e execução da COMISSÃO 

ORGANIZADORA composta por 3 (três) servidores efetivos abaixo designados: 

- EUDA MARIA MARQUES DA SILVA, matrícula nº 2.628, presidente; 

- DANNIELLE DE OLIVEIRA SOUZA ARAÚJO, matrícula nº 44.245, secretária; 

- SARA SISDINEIDE BATISTA DE LIMA, matrícula nº 2989, secretária; 

 

1.3. O presente certame visa selecionar professores para exercício do magistério na 

função de PROFESSOR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, 

possibilitando a concorrência em iguais condições para as vagas disponíveis, a partir de 

critérios objetivos preestabelecidos. 
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1.4. Os professores selecionados serão designados para desempenhar atividades 

próprias da modalidade de Educação Especial e Inclusiva, atuando com dedicação 

exclusiva, nos turnos inversos ao da escolarização, atendendo alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de acordo 

com as necessidades do Sistema Municipal de Ensino: 

a) Atendimento Educacional Especializado - AEE em Salas de Recursos Multifuncionais 

nas escolas da rede municipal de ensino; 

b) Atendimento Educacional Especializado - AEE a alunos regularmente matriculados 

em escolas da rede privada; 

c) Atendimento Itinerante a alunos matriculados em escola de ensino regular que não 

foram ainda contemplados com Salas de Recursos Multifuncionais; 

d) Atendimento Itinerante, em domicílio, a alunos impossibilitados de frequentar a escola 

temporariamente por mobilidade reduzida ou saúde fragilizada; 

 

1.5. Esta seleção destina-se aos professores efetivos da Rede Municipal de Ensino, que 

na data da inscrição estejam em pleno exercício de suas atribuições no cargo de 

professor. 

 

1.6. Não poderão concorrer neste processo os professores efetivos que estejam ocupando 

cargos/funções de confiança, cedidos, afastados ou em licenças superiores a 15 (quinze) 

dias. 

 

1.7. Os professores aprovados dentro das vagas disponíveis em cada unidade escolar 

permanecerão na nova lotação durante todo o período letivo de 2020, sendo removidos 

apenas em hipóteses excepcionais, mediante interesse da Administração. 

 

1.8. A participação nesta seleção equivale a pedido de remoção para a unidade escolar 

que apresente demanda na modalidade de Educação Especial e consequente renúncia 

tácita do direito de permanência na lotação de origem, seja por expressa previsão em 

seus concursos, situação de readaptação (como garante o Art. 56 da Lei n.º 2.286/2015), 

ou por ter sido aprovado no PROCESSO DE LOTAÇÃO E REMOÇÃO (Edital nº 

002/2020-SECES), aceitando desde já permanecer na nova lotação, não havendo o que 

reclamar posteriormente. 

 

1.9. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os 

atos, editais, avisos, comunicados, convocações e outras informações pertinentes a este 

concurso no endereço eletrônico: www.iguatu.ce.gov.br. 

 

1.10. Este Edital e suas respectivas portarias serão publicadas no Diário Oficial dos 

Municípios do Ceará, através do website www.diariomunicipal.com.br/aprece, 
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divulgado no website oficial www.iguatu.ce.gov.br e em murais de fácil visualização na 

sede da Secretaria de Educação, Ciência e Ensino Superior e nas unidades escolares 

envolvidas. 

 

1.11. Demais informações relativas ao PROCESSO DE ESCOLHA DE 

PROFESSORES DO AEE, podem ser adquiridas através do e-mail 

rhsme@iguatu.ce.gov.br ou presencialmente, na sede da SECES, localizada na Rua 15 

de Novembro, nº 606, bairro Centro, nesta cidade de Iguatu/CE, em horário de expediente 

(07h30min. às 13h00min.). 

 

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.4. Estão aptos a participar do PROCESSO DE ESCOLHA DE PROFESSORES DO AEE 

aqueles que atendam os seguintes requisitos: 

a) Possuir no mínimo 02 (dois) anos de experiência no magistério; 

b) Comprovar a conclusão de curso de formação em nível superior e/ou 

especialização/pós-graduação específico na área de Educação Especial e/ou Educação 

Inclusiva ou Psicopedagogia, reconhecido pelo MEC, com carga horária mínima de 360 

(trezentos e sessenta) horas; 

c) Disponibilidade para ser lotado durante 40 (quarenta) horas semanais / 200 

(duzentas) horas mensais e trabalhar nos turnos da manhã, tarde e/ou noite. 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO – AEE  

 

3.1. O professor investido na função de PROFESSOR DO AEE terá atribuição de realizar 

atendimento de forma complementar e suplementar à escolarização, considerando as 

habilidades e as necessidades educacionais específicas dos estudantes público alvo da 

educação especial: 

a) Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos 

público-alvo da Educação Especial; 

b) Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

c) Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 

multifuncionais; 

d) Organizar estratégias pedagógicas do atendimento do aluno; 

e) Definir o cronograma e as atividades do atendimento do aluno; 

f) Ensinar e desenvolver atividades próprias do Atendimento Educacional Especializado, 

com Libras, Braille, orientação e mobilidade, Língua Portuguesa para alunos surdos, 
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informática acessível, Comunicação Alternativa - CAA, atividades de desenvolvimento das 

habilidades mentais superiores e atividades de enriquecimento curricular; 

g) Acompanhar a funcionalidade e usabilidade dos recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e tecnologias assistivas na sala de aula comum e bem como em outros 

ambientes escolares; 

h) Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 

utilizados pelo aluno; 

i) Atuar de forma colaborativa com o professor da classe regular para a definição de 

estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do aluno com deficiência ao currículo e 

a sua interação no grupo; 

j) Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das 

estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares; 

k) Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na 

disponibilização de recursos de acessibilidade; 

l) Ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos 

alunos, promovendo autonomia e participação; 

m) Acompanhar sistematicamente os Monitores da Inclusão com orientações das 

atividades desenvolvidas em sala de aula de acordo com as necessidades apresentadas 

por cada aluno; 

n) Manter interfaces com as áreas da Saúde, Assistência, Trabalho e outras; 

o) Realizar encontros com os pais e comunidade escolar para tratar questões acerca da 

legislação e normas educacionais vigentes que asseguram a inclusão educacional; 

p) Atender em domicílio, unidades de saúde ou hospitalares a alunos com mobilidade 

reduzida ou saúde fragilizada, impossibilitados de frequentar a escola temporariamente ou 

permanentemente; 

q) Elaborar relatórios, registros, portfólios relacionados com atividades desenvolvidas; 

r) Participar de reuniões, encontros de formações, eventos realizados pela Secretaria da 

Educação e/ou escolas. 

 

3.2. Os professores selecionados para atuarem no Atendimento Educacional 

Especializado deverão participar de reuniões, planejamentos, formações continuadas, 

seminários ou outros eventos da área sempre que forem convocados. 

 

4. DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO 

 

4.1. A jornada de trabalho será de 8 (oito) horas aula diárias, distribuídas nos turnos 

manhã, tarde e/ou noite, de acordo com a necessidade do Sistema Municipal de Ensino, 

totalizando 40 (quarenta) horas semanais / 200 (duzentas) horas mensais. 

 

5. DA REMUNERAÇÃO 
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5.1. O professor efetivo selecionado para a função de PROFESSOR DO AEE perceberá a 

remuneração correspondente ao cargo, no nível e classe que faz jus em sua carreira, 

acrescida da gratificação equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico, 

como estabelecido no art. 60 da Lei Municipal nº 2.286/2015 (PCRM). 

 

5.2. A gratificação descrita no subitem 5.1 concedida aos professores efetivos designados 

para a referida função é de caráter temporário, não se incorpora a remuneração, não 

serve de base para o cálculo de quaisquer outras vantagens, é condicionada ao efetivo 

exercício das atividades específicas da Educação Especial, não é acumulativa com outras 

gratificações, e implica inclusive na renúncia automática da Ajuda de Custo para 

Descolamento (ACD), nos termos do parágrafo único do art. 58, parágrafo único do 60 e 

64 da Lei nº 2.286/2015 (PCRM). 

 

6. DAS VAGAS 

 

6.1. Serão ofertadas 19 (dezenove) vagas para exercício da função temporária de 

PROFESSOR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE, distribuídas 

de acordo com a carência atual de cada unidade de ensino, conforme descrito no Anexo I 

deste Edital. 
 

6.2. Será formado cadastro de reserva para suprir vagas supervenientes que venham a 

surgir. 

 

6.3. O posterior surgimento de vagas não garante aos candidatos aprovados ou já 

designados a remoção posterior, cabendo a SECES adotar as medidas necessárias para 

a continuidade do serviço, preferencialmente sem remoção dos professores já lotados, 

sobretudo, os que estejam em regência de sala ou atendimento itinerante. 

 

7. DAS INSCRIÇÕES 

 

7.1. A inscrição no PROCESSO DE ESCOLHA DE PROFESSORES DO AEE é 

facultativa, gratuita, implica o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação 

das condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, bem como 

eventuais avisos e retificações posteriores, das quais não poderá o candidato alegar 

desconhecimento. 

 

7.2. No ato da inscrição, o servidor deverá optar pela unidade escolar e a vaga desejada 

para lotação, conforme definido no Anexo I. 
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7.3. O período de inscrições se dará a partir da sexta-feira, dia 31/01/2020 até terça-

feira, 04/02/2020. 

 

7.4. O requerimento da inscrição será feito na sede da SECES, na Rua 15 de Novembro, 

Nº 606, bairro Centro, nesta cidade de Iguatu/CE, em horário de expediente (07h30min. 

às 13h00min), ou através do e-mail rhsme@iguatu.ce.gov.br, até a data e horário limite 

(23h59min), pelo candidato ou por terceiro munido de procuração específica com firma 

reconhecida (Anexo V), utilizando a Ficha de Inscrição disponível no Anexo II, deste 

Edital.  

 

7.5. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os documentos abaixo listados: 

I – Ficha de Inscrição, devidamente preenchida com todos os dados solicitados e mais 

atualizados, sem emendas e/ou rasuras, assinada pelo candidato, conforme modelo 

padrão disponível no Anexo II; 

II – Currículo Vitae padronizado, elaborado conforme modelo constante no Anexo IV, 

acompanhado de cópias dos documentos comprobatórios de cada informação (Diplomas, 

Certificados, Históricos, Declarações, Contratos, etc); 

III – Carta de Intenção, contendo entre 2 e 5 páginas, texto formatado com fonte tamanho 

12, Times New Roman e espaçamento de 1,5 entre as linhas. O documento deverá 

enfatizar os seguintes itens:  

a) Motivos que levam ao interesse pelo trabalho no Atendimento Educacional 

Especializado; 

b) Experiência com alunos com deficiência (sala comum, instituições, etc); 

c) Perspectivas em relação ao trabalho junto aos estudantes da Educação Especial no 

Atendimento Educacional Especializado; 

d) Plano de Ação referente ao trabalho que pretende realizar como Professor do AEE na 

escola/localidade/região para a qual se inscreve, durante o ano letivo de 2020. 

 

7.6. Para fins de confiabilidade e segurança, as folhas protocoladas no ato da inscrição 

deverão ser agrupadas na sequência estabelecida no subitem 7.5., presas com grampo 

ou encadernadas, numeradas e assinadas ou rubricadas pelo candidato. 

 

7.7. Não serão aceitos documentos após o protocolo da inscrição. 

 

7.8. Caso o candidato opte por cópia simples, na ocasião do protocolo devem ser 

apresentados os documentos originais para que o servidor ateste a autenticidade sem 

custos. 

 

7.9. O candidato que preferir efetuar a inscrição por e-mail deve atentar para a correta 

impressão, preenchimento, assinatura e digitalização da Ficha de Inscrição e demais 

documentos no formato PDF (Portable Document Format), todos em um único arquivo, 
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garantindo a nitidez necessária para leitura e anexando-o em uma só mensagem, com 

título “INSCRIÇÃO – PROCESSO DE ESCOLHA DE PROFESSORES DO AEE, EDITAL 

Nº 003/2020-SECES”, seguido pelo nome do candidato, observando o procedimento do 

subitem 7.6. 

 

7.10. A PMI/SECES não se responsabiliza por inscrições não recebidas por falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falhas de impressão ou 

digitalização, problemas de ordem técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, 

bem como por outros fatores alheios que impossibilitem a transferência dos dados no 

prazo estabelecido.   

 

7.11. No ato da inscrição, será entregue ao candidato o Comprovante de Inscrição 

constando número da inscrição, data, hora e número de folhas protocoladas. Se o 

requerimento tiver sido protocolado por e-mail, a própria mensagem valerá como 

comprovante. 

 

7.12. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem ao 

estabelecido neste Edital. 

 

7.13. Não será admitida a alteração após efetivação da inscrição, sendo considerada 

apenas a primeira protocolada. 

 

7.14. As informações constantes no formulário de inscrição, assim como o conteúdo 

dos documentos apresentados em anexo, serão prestadas sob inteira responsabilidade 

do candidato, de modo que, sua não veracidade ou inexatidão acarretarão, em qualquer 

época, o cancelamento da inscrição, a anulação de todos os atos decorrentes, sem 

qualquer ônus para a Administração ou prejuízo das sanções administrativas, civis e 

penais cabíveis. 

 

7.15. Na data provável de 05/02/2020 (quarta-feira) será divulgada lista nominal de 

inscrições deferidas e indeferidas, fixada em mural de fácil visualização na sede da 

SECES e no website oficial www.iguatu.ce.gov.br. 

 

8. DA SELEÇÃO 

 

8.1. A seleção dos candidatos de que trata este Edital será composto por 3 (três) etapas 

eliminatórias e classificatórias, que somam nota máxima total 100 (cem) pontos. 

 

8.1.1. 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. 
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8.1.1.1. A prova prática será aplicada na data provável de 06/02/2020 (quinta-feira), às 

08h00min, horário local, com duração de 3 (três) horas ininterruptas, na Sala de 

Assistência Social do CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

(CAEE), na Rua 7 de setembro, nº 49, bairro Sete de Setembro, nesta cidade de 

Iguatu/CE. 

 

8.1.1.2. A prova prática terá pontuação máximo de 20 (vinte) pontos, correspondendo a 

média ponderada das duas notas individuais atribuídas as respostas do candidato pelos 

responsáveis pela correção. 

 

8.1.1.3. Será reprovado nesta etapa e eliminado da seleção o candidato que obtiver nota 

inferior a 14 (quatorze) pontos. 

 

8.1.1.4. 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. 

 

8.1.1.5. O não comparecimento na hora e data marcada acarretará eliminação automática 

do candidato deste processo seletivo 

8.1.1.6. Na data provável de 07/02/2020 (sexta-feira) será divulgado o resultado da prova 

prática e convocação para os aprovados participarem da segunda fase (entrevista), 

fixadas em mural de fácil visualização na sede da SECES e no website oficial 

www.iguatu.ce.gov.br. 

 

8.1.2. 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 

desempenho das atividades pretendidas para a função 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). 
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8.1.2.1. A entrevista valerá até 30 (trinta) pontos, correspondendo à média ponderada 

da soma das notas individuais atribuídas ao candidato por cada membro da banca. 

 

8.1.2.2. A banca será composta por 3 (três) membros designados pela SECES, com 

formação/especialização multidisciplinar, como: Psicólogo, Psicopedagogo, Pedagogo ou 

Especialista em Educação Inclusiva. 

 

8.1.2.3. Será reprovado nesta etapa e eliminado da seleção o candidato que obtiver nota 

inferior a 20 (vinte) pontos. 

 

8.1.2.4. A entrevista realizar-se-á na data provável de 08/02/2020 (sábado), a partir das 

08h00min. no CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (CAEE), 

na Rua 7 de setembro, nº 49, bairro Sete de Setembro, nesta cidade de Iguatu/CE.  

 

8.1.2.5. A ordem das entrevistas obedecerá à sequência numérica das inscrições. 

 

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

 

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

eliminação automática do candidato deste processo seletivo 

 

8.1.3. TERCEIRA FASE - ANÁLISE DE TÍTULOS: De caráter classificatório, consiste na 

análise do currículo vitae padronizado de todos os candidatos, que compreende avaliação 

dos títulos que o compõe, valendo no máximo 50 (cinquenta) pontos. 

 

8.1.3.1. Na análise dos títulos serão atribuídas pontuações conforme especificado no 

quadro a seguir: 

 

 

N.º Título Pontuação 
Pontuação 

Máxima 

01 Doutorado em Educação 6,0 6,0 

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, reconhecida pelo MEC. 

4,0 4,0 
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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, 
reconhecida pelo MEC. 

3,0 3,0 

05 

Especialização na área de Educação Especial e/ou 
Inclusão, com carga horária mínima de 360 
(trezentas e sessenta) horas/aulas, reconhecida 
pelo MEC. 

3,0 3,0 

06 Licenciatura plena na área de Educação Especial 3,0 3,0 

07 
Licenciatura em Pedagogia com Formação 
Pedagógica/Complementação em Educação 
Especial. 

3,0 3,0 

08 
Curso de Estimulação Sensorial, com carga horária 
mínima de 180 (cento e oitenta) horas/aula. 

4,0 4,0 

09 
Curso de LIBRAS e/ou Braille, com carga horária 
mínima de 180 (cento e oitenta) horas/aula. 

4,0 4,0 

10 

Curso, Seminário, Jornada, Simpósio e Congresso 
na área da Educação Especial/Inclusiva, com carga 
horária acima de 180 (cento e oitenta) horas/aula, 
realizado no período de 01/01/2017 a 31/12/2019. 

1,0 3,0 

11 

Curso, Seminário, Jornada, Simpósio e Congresso 
na área da Educação Especial/Inclusiva, com carga 
horária de 81 (oitenta e um) até 180 (cento e 
oitenta) horas/aula, realizado no período de 
01/01/2017 a 31/12/2019. 

0,75 2,25 

12 

Curso, Seminário, Jornada, Simpósio e Congresso 
na área da Educação Especial/Inclusiva, com carga 
horária de 41 (quarenta e um) até 80 (oitenta) 
horas/aula, realizado no período de 01/01/2017 a 
31/12/2019. 

0,50 2,0 

13 

Curso, Seminário, Jornada, Simpósio e Congresso 
na área da Educação Especial/Inclusiva, com carga 
horária de 16 (dezesseis) até 40 (quarenta) 
horas/aula, realizado no período de 01/01/2017 a 
31/12/2019. 

0,25 0,75 

14 

Formação de professores do AEE oferecida pela 
Secretaria de Educação de Iguatu, realizado no 
período de 01/01/2017 a 31/12/2019. (1,0 para cada 
título e limitada a duas formações). 

1,0 2,0 

15 Experiência em Atendimento Educacional 1,0 2,0 
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Especializado na Sala de Recursos Multifuncionais, 
no período de 01/01/2017 a 31/12/2019. (1,0 para 
cada ano e limitada a duas experiências). 

16 

Experiência em Atendimento Educacional 
Especializado na Educação Infantil, no período de 
01/01/2017 a 31/12/2019.  (1,0 para cada ano e 
limitada a três anos de experiência). 

0,50 2,0 

17 

Tempo de experiência como professor de sala de 
aula regular, realizado no período de 01/01/2017 a 
31/12/2019. (0,5 para cada ano e limitada a dois 
anos de experiência). 

0,50 1,0 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 50 

 

8.1.3.2. 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 pelo MEC, não serão considerados. 

 

8.2. Um mesmo título que comprove formação, participação em eventos, cursou ou 

quanto a experiência adquirida, não poderá ser utilizado para pontuar em mais de um 

critério do quadro de títulos previsto no item 8.3.2.1, sendo vedada acumulação dos 

pontos. 

 

8.3. Não será acumula nota dos títulos da linha nº 14, 15, 16 E 17do quadro de títulos 

previsto no item 8.3.2.1., por cada ano de experiência que coincida o período e se trate do 

mesmo vínculo funcional, prevalecendo apenas a maior. 

 

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

9.1. Ao fim da seleção, ocorrendo empate da nota final entre candidatos que disputam 

uma mesma vaga serão considerados para fins de desempate, por ordem de 

precedência, os seguintes critérios: 

I - Pessoa com Deficiência que dificulte a visão ou locomoção, condicionado ao laudo ou 

atestado médico, desde que protocole no ato da inscrição comprovante de sua situação 

física emitido nos últimos 180 (centro e oitenta) dias; 

II - Maior proximidade da residência em relação à unidade escolar pretendida, contada em 

metros; 

III - Maior idade, considerando o dia, mês e ano; 

IV - Maior tempo de experiência na educação especial e inclusiva, considerando dia, mês 

e ano; 

V - Maior tempo de serviço prestado na educação pública municipal, considerando dia, 

mês e ano; 
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10. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

 

10.1. O resultado preliminar da seleção será divulgado na data provável de 11/02/2029 

(terça-feira) no website oficial www.iguatu.ce.gov.br e fixado em mural de fácil 

visualização na sede da SECES, com o detalhamento por unidade escolar e a posição de 

cada candidato em relação às vagas ofertadas. 

 

10.2. Apreciados os recursos, a o resultado final definitivo do PROCESSO DE ESCOLHA 

DE PROFESSORES DO AEE será publicado na data provável de 17/02/2020 (segunda-

feira), e homologado através de Portaria da SECES, no Diário Oficial dos Municípios do 

Ceará, no website oficial www.iguatu.ce.gov.br e fixada em mural de fácil visualização 

na Sede da SECES e nas unidades de ensino envolvidas.  

 

11. DO RECURSO UNIFICADO 

 

11.1. Os servidores que eventualmente sintam-se prejudicados com o resultado da 

seleção poderão interpor recurso unificado, sem efeito suspensivo, dirigido a SECES, 

devidamente fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias corridos, a contar da data da 

publicação, devendo a autoridade competente decidir fundamentadamente em até 30 

(trinta) dias.  

 

11.2. Caberá interposição de recurso contra: 

a) Decisão de deferimento ou indeferimento de inscrição; 

b) Resultado da prova prática (primeira fase) 

c) Resultado da entrevista (segunda fase) 

d) Resultado da análise dos títulos do currículo vitae padronizado (terceira-fase); 

e) Resultado final da Seleção. 

 

12. DA CONVOCAÇÃO  
 

12.1. A convocação para assumir a função de PROFESSOR DO AEE obedecerá a ordem 

crescente de classificação por vaga disponível em cada unidade escolar, mediante 

necessidade do serviço, a critério a Administração, dentro do período de validade do 

certame. 

 
12.2. O candidato poderá ser convocado para trabalhar nos turnos matutino, vespertino 
e/ou noturno, devendo ter disponibilidade de 40 (quarenta) horas semanais, de acordo 
com o horário estabelecido pela SECES, obedecida à carga horária semanal e as 
necessidades de funcionamento das unidades de escolares envolvidas. 
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12.3. O candidato convocado que não comparecer no prazo indicado para designação 
e consequente remoção, ainda que tenha interposto recurso, será considerado como 
desistente, sendo convocado o imediatamente posterior, pela ordem de classificação da 
vaga. 
 

13. DO CADASTRO DE RESERVA UNIFICADO 

13.1. Os candidatos aprovados que não forem classificados dentro do número de vagas 

na unidade escolar que se inscreveram, comporão um cadastro de reserva unificado, 

listados por ordem decrescente, com base na pontuação individual final obtida, 

observados os critérios de desempate do item 9, para que sejam convocados a assumir 

as vagas não supridas ou que surjam supervenientemente, em conformidade com a 

demanda e conveniência da Administração. 

 

14. DA LOTAÇÃO E REMOÇÃO 

 

14.1. O candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas deverá continuar 

desempenhando suas atribuições atuais na unidade de origem até a convocação e 

comunicado do ato de remoção, quando deverá entrar em efetivo exercício na função de 

PROFESSOR DO AEE na nova lotação até 48 (quarenta e oito) horas, 

independentemente de ter impetrado recurso hierárquico. 

 

14.2. Fica desde já fixado que ao fim da designação para o exercício da função de 

PROFESSOR DO AEE, seja por desistência, renúncia ou revogação, a lotação 

imediatamente posterior do candidato será realizada de acordo com a necessidade do 

serviço, conforme determinação da SECES, não havendo garantia de retornar para a 

lotação de origem, devendo, caso tenha interesse, concorrer posteriormente as vagas 

para remoção disponíveis no processo específico para este fim.  

 

15. DA DURAÇÃO 

 

15.1. A designação para a função de PROFESSOR DO AEE terá a duração pelo período 

correspondente ao ano letivo de 2020, podendo ser prorrogado para o ano letivo 2021, 

até o limite de 24 (vinte e quatro) meses, mediante existência de igual demanda, a critério 

da SECES. 

 

15.2. Caso haja prorrogação, a renovação na função PROFESSOR DO AEE para 

exercício no ano letivo de 2021 fica sempre condicionada à obtenção de resultados 

satisfatórios na Avaliação do Desempenho do Profissional pelo Núcleo Gestor e Conselho 

Escolar, registro de melhoria da aprendizagem dos alunos (Avaliação Externa pela 

SECES) e a disponibilidade de recursos. 
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16. DA VIGÊNCIA 

 

16.1.  A presente seleção terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por 

igual período, a critério da SECES. 

 

17. DA DESISTÊNCIA, RENÚNCIA E REVOGAÇÃO  

 

17.1. Caso o candidato resolva desistir de concorrer nesta seleção, deverá comunicar 

formalmente a COMISSÃO ORGANIZADORA até a publicação do resultado final.  

 

17.2. Caso o professor resolva renunciar a designação da função deverá fazer 
mediante aviso prévio de 10 (dez) dias, tempo que permanecerá em atividade na função. 
 

17.3. Pela natureza precária, poderá haver a revogação pela Administração da 
designação para a função de PROFESSOR DO AEE a qualquer tempo, 
independentemente do tempo restante, sem aviso prévio ou pagamento de qualquer 
indenização. 
 

17.4. O professor em exercício no Atendimento Educacional Especializado terá seu 

desempenho avaliado, sistematicamente, e caso seja considerado insatisfatório, poderá 

ser desligado a qualquer tempo. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. A aprovação e a classificação final na seleção a que se refere este Edital não 

asseguram aos candidatos a contratação e lotação, mas tão somente a expectativa de 

direito, obedecida à rigorosa ordem de classificação por vaga, a existência de carência, a 

disponibilidade orçamentaria, o interesse e a conveniência da Administração. 

 

18.2. Com a presente Seleção torna sem efeito a lista de aprovados em processos para 

seleções internas anteriores. 

 

18.3. Havendo necessidade de alterar quaisquer disposições fixadas neste Edital, será 

emitido Edital de Retificação. 

 

18.4. Por motivo de ocorrência de fatos não previstos neste Edital, a COMISSÃO 

ORGANIZADORA poderá reprogramar os prazos estabelecidos. 

 

18.5. Os casos omissos serão encaminhados para análise e apreciação da SECES, 

ouvida a COMISSÃO ORGANIZADORA. 

 

18.6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
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Iguatu/CE, 29 de janeiro de 2020. 

 

 

 

PABLO MYCHEL NEVES DA SILVA 

Secretário de Educação, Ciência e Ensino Superior 

Portaria nº 837/2019 
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EDITAL Nº 003/2020-SECES 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO INTERNO PARA ESCOLHA DE 

PROFESSORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

 

ANEXO I 
(De que tratam os subitens 6.1. e 7.2) 

 

QUADRO GERAL DE VAGAS  

Nº da 
Vaga  

Unidade Escolar / Nova Lotação  Localização  
Quant. 

de 
Vagas  

1 
Centro de Atendimento Educacional 
Especializado –CAEE / Educação Infantil / 
EEF Antonia Maria das Neves /  Itinerante 

Rua 7 de setembro, Nº 49.   4 

2 CEM Pe. Januário Campos    
Rua Monica Teixeira Peixoto, 
S/N, COHAB III.  

1 

3 
EEF Carlota Távora / EEF Francisco das 
Graças Alves Berto – CAIC 

Rua Engenheiro Barreto, S/N, 
Flores / Rua Santa Luzia, S/N, 
João Paulo II.  

2 

4 
EEF Clara Alves de Araújo / EEF José 
Eriton Barros Costa 

Vieira Barbosa, S/N, Vila 
Coqueiro / Rua Apulcro Lima 
Verde, S/N, Alto do Jucá. 

1 

5 
EEF. Elze Lima Verde Montenegro / EEF 
N. Sra. Perpétuo Socorro  

Rua Dário Rabelo, 
S/N, Cocobó / Av. Wilton 
Correia Lima, S/N, Prado 

2 

6 EEF João Paulino de Araújo  
Rua Silvio Amaro, S/N, Jardim 
Oásis.  

1 

7 
EEF Judite Cavalcante Silva / EEF Joaquim 
de Souza Pinto / EEF Antonio Cirilo de 
Oliveira / EEF São Sebastião 

Ria Projetada, S/N, 
Chapadinha / Avenida Ary 
Alexandre Brasil, S/N, Vila 
Cajazeiras / Vila Baú / Vila 
Barro Alto. 

1 

8 
EEF Luiza Bezerra de Souza / EEF 
Maria Selvita Bezerra / EEF Mário Parente 
Teófilo / EEF Amélia F Sá de Lavor  

Rodovia Antonio Adil de 
Mendonça, S/N, Fomento / 
Vila Penha / Cardoso I / 
Bravo.  

1 

9 EEF Professora Alba Araújo  
Rua Amália Brasil, n° 363, Vila 
Moura.  

1 
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10 
EEF Francisco Sebastião Uchôa / EEF 
Tomé de Souza / EEF José Pereira Lopes 

Santa Rosa II / Rua José de 
Abreu, nº 458, Vila Serrote / 
Cajás. 

1 

11 
EEF José Cardoso de Araújo / EEF Marta 
Maria Sobreira / EEF Onélia Pereira de 
Lavor / EEF Osmindo Mangueira 

Aroeiras / Rua Francisco 
Holanda Montenegro, S/N, 
Vila Alencar / Vila Estrada / 
Barrocas. 

1 

12 
EEF Antonia Maria das Neves / EEF José 
Pereira Lopes / EEF Marta Maria Sobreira  

Barra I e II / Cajás / Vila 
Alencar  

1 

13 
EEF Bevenuto Alves da Silva / EEF João 
Rocha Fialho 

Quixoá II / Vila Gadelha. 1 

14 
EEF Maria Irismar Moreno Matos / EEF 
Antonio Cipriano / EEF Luiz Vieira da Mota 

Rua São João Batista, S/N, 
Vila Suassurana / Barreira dos 
Paraibanos / Varjota. 

1 

TOTAL 19 
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EDITAL Nº 003/2020-SECES 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO INTERNO PARA ESCOLHA DE PROFESSORES DO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

ANEXO II (de que trata o subitem 7.6.) 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

N.º Inscrição: Data Protocolo: Hora Protocolo: Servidor Responsável: N.º folhas: 
     

Nome completo do servidor:   

  

Data Nascimento: RG: CPF:  

   FOTO 

Endereço residencial: Nº: 3X4 

  (Opcional) 

Bairro: Cidade: UF:  

    

Complemento: CEP: 
  
Telefone: E-mail: 
  
Cargo / Função atual: Matrícula: Carga Horária: 
   
Lotação / Unidade de origem: Data Admissão: 
  

Descreva abaixo a vaga pleiteada para concorrer, conforme informações 
disponibilizadas no QUADRO GERAL DE VAGAS, do Anexo I: 

N.º da Vaga: Unidade Escolar:  
  
Declaro, para os devidos fins de direito, que tenho disponibilidade para trabalhar por 40 
(quarenta) horas semanais, nos turnos da manhã, tarde e/ou noite, e que conheço e 
aceito as condições estabelecidas no Edital nº 003/2020-SESCE, e demais instrumentos 
reguladores do PROCESSO DE ESCOLHA DE PROFESSORES DO AEE, promovido 
pela PMI/SECES. 
 

IGUATU/CE, _____ de janeiro de 2020. 
 

 

 Assinatura do Candidato 
 

 
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
 

Nome completo do servidor: RG: 
  
Nº Inscrição: Data Protocolo: Hora Protocolo: Assinatura do Servidor: N.º folhas: 
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EDITAL Nº 003/2020-SECES 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO INTERNO PARA ESCOLHA DE PROFESSORES DO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

 

ANEXO III 

(De que trata o inciso III do subitem 7.7.)  

 

Razão Social - Instituição de Ensino: ___________________________________ 

CNPJ:  ______________________________ 

Endereço: ________________________________________________________ 

Telefone: ____________________________ 

 

DECLARAÇÃO DE TEMPO DE EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO 

Declaro, sob as penas da Lei, para fins de comprovação de experiência exigida no 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESCOLHA DE PROFESSORES DO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), regido pelo EDITAL N.º 

003/2020-SECES, de 29/01/2020, que o Sr. (a) 

__________________________________________________________, portador do RG 

n.º ____________________________, inscrito no CPF sob o 

n.º_________________________, exerceu  atividades do magistério 

_________________________________________________________, ocupando o 

cargo de _______________________________________, no período de 

_______/_______/_______ a _______/_______/_______ nesta instituição. 

____________________________ , ____ / ____ / _____ . 

 

_________________________________________ 
Assinatura e Carimbo do Responsável Legal da Instituição de Ensino 
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EDITAL Nº 003/2020-SECES 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO INTERNO PARA ESCOLHA DE PROFESSORES DO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

 

ANEXO IV 

CURRÍCULO VITAE PADRONIZADO 

  

1. DADOS PESSOAIS: 

1.1. Nome: 

1.2. Apelido: 

1.3. Data de Nascimento: 

1.4. Filiação: 

1.5. Naturalidade: 

1.6. Sexo: 

1.7. Estado Civil: 

 

2. DOCUMENTOS PESSOAIS: 

2.1. RG: 

2.1.1. Órgão Expedidor: 

2.1.2. Data de Emissão: 

2.2. CPF: 

 

3. ENDEREÇO E CONTATO: 

3.1. Endereço: 

3.2. Cidade: 

3.3. CEP: 

3.4. E-mail:  

3.5. Telefone(s): 

 

4. DADOS PROFISSIONAIS: 

4.1. Empregador atual 1: Prefeitura Municipal de Iguatu 

4.1.1. Cargo/Função: 

4.1.2. Matrícula: 

4.1.3. Data de Admissão: 

4.1.4. Carga Horária: 

4.1.5. Lotação(es): 

4.2. Empregador atual 2: 

4.2.1. Cargo: 

4.2.2. Data de Admissão: 

4.2.3. Carga Horária: 

4.2.4. Local de Trabalho: 

 



  
 

[PÁG. 21] EDITAL 003/2020-SECES                                                                  Rua 15 de Novembro, Nº 606 Centro – Iguatu – Ceará. 
                                                                                                                 CEP: 63.500.011 

                                                                                                               CNPJ: 14.790.822-0001-28 
                                                                                                                Telefone: (88) 3581.6002 

                                                                                                                   E-mail: secretariadeeducacao@iguatu.ce.gov.br 

5. FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

5.1. Graduação: 

5.1.1. Nome do Curso: 

5.1.2. Instituição de Ensino: 

5.1.3. Cidade/Campus: 

5.1.4. Data de Ingresso: 

5.1.5. Data de Conclusão: 

5.1.6. Carga Horária:  

5.2. Pós Graduação - Lato Sensu / Especialização: 

5.2.1. Nome do Curso 1: 

5.2.1.1. Instituição de Ensino: 

5.2.1.2. Cidade/Campus: 

5.2.1.3. Data de Ingresso: 

5.2.1.4. Data de Conclusão: 

5.2.1.5. Carga Horária:  

5.2.2. Nome do Curso 2: 

5.2.2.1. Instituição de Ensino: 

5.2.2.2. Cidade/Campus: 

5.2.2.3. Data de Ingresso: 

5.2.2.4. Data de Conclusão: 

5.2.2.5. Carga Horária:  

5.3. Pós Graduação - Stricto Sensu / Mestrado: 

5.3.1. Nome do Curso 1: 

5.3.1.1. Instituição de Ensino: 

5.3.1.2. Cidade/Campus: 

5.3.1.3. Data de Ingresso: 

5.3.1.4. Data de Conclusão: 

5.3.1.5. Carga Horária:  

5.3.1.6. Linha de Pesquisa:  

5.3.2. Nome do Curso 2: 

5.3.2.1. Instituição de Ensino: 

5.3.2.2. Cidade/Campus: 

5.3.2.3. Data de Ingresso: 

5.3.2.4. Data de Conclusão: 

5.3.2.5. Carga Horária:  

5.3.2.6. Linha de Pesquisa:  

 

6. APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL (Cursos, Seminários, Jornadas, Simpósios e Congressos - 01/01/2017 a 

31/12/2019): 

6.1. Nome do Curso 1: 

6.1.1. Instituição de Ensino: 
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6.1.2. Cidade/Campus: 

6.1.3. Data de Ingresso: 

6.1.4. Data de Conclusão: 

6.1.5. Carga Horária:  

6.2. Nome do Curso 2: 

6.2.1. Instituição de Ensino: 

6.2.2. Cidade/Campus: 

6.2.3. Data de Ingresso: 

6.2.4. Data de Conclusão: 

6.2.5. Carga Horária:  

6.3. Nome do Curso 3: 

6.3.1. Instituição de Ensino: 

6.3.2. Cidade/Campus: 

6.3.3. Data de Ingresso: 

6.3.4. Data de Conclusão: 

6.3.5. Carga Horária: 

6.4. Nome do Curso 4: 

6.4.1. Instituição de Ensino: 

6.4.2. Cidade/Campus: 

6.4.3. Data de Ingresso: 

6.4.4. Data de Conclusão: 

6.4.5. Carga Horária: 

6.5. Nome do Curso 5: 

6.5.1. Instituição de Ensino: 

6.5.2. Cidade/Campus: 

6.5.3. Data de Ingresso: 

6.5.4. Data de Conclusão: 

6.5.5. Carga Horária: 

 

7. EXPERIÊNCIA EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (Em Sala de 

Recursos Multifuncionais – Comprovado por Declarações da Unidade Escolar anexa): 

7.1. Unidade Escolar 1: 

7.1.1. Data de Início: 

7.1.2. Data de Fim: 

7.1.3. Carga Horária Semanal: 

7.1.4. Descreva atividades: 

7.2. Unidade Escolar 2: 

7.2.1. Data de Início: 

7.2.2. Data de Fim: 

7.2.3. Carga Horária Semanal: 

7.2.4. Descreva atividades: 
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8. EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E/OU INCLUSÃO (Em AEE DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL– Comprovado por Declarações da Unidade Escolar anexa): 

8.1. Unidade Escolar 1: 

8.1.1. Data de Início: 

8.1.2. Data de Fim: 

8.1.3. Carga Horária Semanal: 

8.1.4. Descreva atividades: 

8.2. Unidade Escolar 2: 

8.2.1. Data de Início: 

8.2.2. Data de Fim: 

8.2.3. Carga Horária Semanal: 

8.2.4. Descreva atividades: 

8.3. Unidade Escolar 3: 

8.3.1. Data de Início: 

8.3.2. Data de Fim: 

8.3.3. Carga Horária Semanal: 

8.3.4. Descreva atividades: 

 

9. CONHECIMENTOS DE IDIOMAS: 

9.1. Idioma 1: 

9.1.1. Leitura (básico / fluente / avançado): 

9.1.2. Compreensão (básico / fluente / avançado): 

9.1.3. Escrita (básico / fluente / avançado):  

9.1.4. Oral (básico / fluente / avançado): 

9.2. Idioma 2: 

9.2.1. Leitura (básico / fluente / avançado): 

9.2.2. Compreensão (básico / fluente / avançado): 

9.2.3. Escrita (básico / fluente / avançado):  

9.2.4. Oral (básico / fluente / avançado): 

 

10. CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 

10.1. Windows (Básico/Avançado): 

10.2. Linux (Básico/Avançado): 

10.3. Word (Básico/Avançado): 

10.4. Excel (Básico/Avançado): 

10.5. PowerPoint (Básico/Avançado): 

10.6. Descrever outros: 
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EDITAL Nº 003/2020-SECES 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO INTERNO PARA ESCOLHA DE PROFESSORES DO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

 

ANEXO V 

(De que trata o subitem 7.6.)  
 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

RG:____________________________CPF ____________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Bairro:___________________________Cidade: ________________________ 

OUTORGADO: 

Nome: _________________________________________________________ 

RG:_____________________________CPF ___________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Bairro:___________________________Cidade: ________________________ 

PODERES: Pelo presente instrumento particular de mandato, o OUTORGANTE abaixo assinado, 
nomeia e constitui como seu bastante procurador o OUTORGADO acima qualificado, a quem 
confere poderes para o fim específico de representa-lo junto a SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIAS E ENSINO SUPERIOR (SECES) da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, para que 
promova sua inscrição junto ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESCOLHA DE 
PROFESSORES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), regido pelo 
EDITAL N.º 003/2020-SECES, de 29/01/2020, podendo para tanto preencher e assinar ficha de 
inscrição, proceder a inscrição na seleção, prestar declarações, apresentar documentos e praticar 
todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato, de modo que, para produzir os 
efeitos legais, firmo a presente. 

__________________________ , ____ / ____ / _____ . 

 

______________________________________ 
Assinatura do Outorgante 

 
 

EDITAL Nº 003/2020-SECES 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO INTERNO PARA ESCOLHA DE PROFESSORES DO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) 

 

ANEXO VI 

(De que trata o subitem 7.6.)  
 

CRONOGRAMA 

 
 
1. Publicação: Quinta-feira, 30/01/2020 
2. Período de inscrições: Sexta-feira, 31/01/2020 a terça-feira, 04/02/2020 
3. Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas: Quarta-feira, 05/02/2020 
4. Aplicação da Prova Prática (primeira fase): Quinta-feira, 06/02/2020 
5. Divulgação do resultado da prova prática (primeira fase): Sexta-feira, 07/02/2020 
6. Divulgação da convocação dos aprovados na prova prática (primeira fase) para 
participarem da entrevista (segunda fase): Sexta-feira, 07/02/2020 
7. Realização da entrevista (segunda fase): Sábado, 08/02/2020 
8. Divulgação do resultado da entrevista (segunda fase): Segunda-feira, 10/02/2020 
9. Divulgação do resultado da prova de títulos (terceira fase): Segunda-feira, 10/02/2020 
10. Divulgação do resultado final preliminar da seleção: Terça-feira, 11/08/2020 
11. Período de recurso unificado: Quarta-feira, 12 e quinta-feira, 13/02/2020 
12. Publicação e homologação do resultado final definitivo: Segunda-feira, 17/02/2020 
 


