
 
 

CHAMADA PÚBLICA PARA CURSISTAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

EM GESTÃO E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA 

 

A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e com o objetivo de dar 

maior transparência aos atos da administração pública, convoca os cursistas do Curso de 

Especialização em Gestão e Avaliação da Educação Pública que, segundo relatório 

entregue a esta Secretaria no dia 28 de janeiro de 2010 pelo CAED - Centro de Políticas 

Públicas e Avaliação da Educação, nunca acessaram a plataforma e os que ficaram 

noventa dias ou mais sem acesso em pelo menos uma disciplina, para que se 

manifestem quanto a seu interesse de retomar o Curso.  

 

A ausência de manifestação a essa convocatória implicará em desligamento definitivo e 

na conseqüente exclusão do banco de gestores, o que impede a nomeação para cargo do 

núcleo gestor, conforme prevê a Portaria 032/2009, abaixo transcrita: 

 

Portaria nº 032/2009 – GAB, publicada no D.O.E de 09 de fevereiro de 2009, página 

18: 

“1.5. Todos os integrantes do banco de gestores escolares firmarão, junto à Secretaria de 

Educação, compromisso formal de freqüência regular e aproveitamento satisfatório no 

curso de especialização ofertado pela SEDUC.” 

“1.6. O descumprimento ao disposto no item anterior, por parte dos gestores 

beneficiados com o curso de especialização ofertado pela SEDUC, implicará na sua 

exclusão do banco de gestores e, conseqüentemente, no impedimento à sua nomeação 

para qualquer dos cargos do núcleo gestor.” 

 

Os cursistas em uma das situações citadas nesta chamada pública deverão encaminhar-

se a sede das CREDE ou SEFOR e assinar o termo em anexo nesta chamada, 

manifestando sua decisão de continuidade ou desistência do curso até o dia 26 de 

fevereiro de 2010.  

 

Os interessados em permanecer no curso após manifestarem interesse conforme os 

termos desta chamada deverão realizar as atividades de recuperação disponíveis na 

plataforma do CAED até o dia 27 de março de 2010 e fazer a avaliação presencial no 

dia 28 de março de 2010. 

 

 

 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 11 de fevereiro de 2010. 

 

 

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 


