
CHAMADA  PÚBLICA  PARA  COORDENADORES  ESCOLARES
EM ESCOLAS  PÚBLICAS DA REDE  ESTADUAL  DE ENSINO

A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e com o objetivo de dar maior 
transparência aos atos da administração pública, divulga quadro de vagas de  Coordenador Escolar 
não preenchidas, em escolas públicas da rede estadual de ensino,  conforme Anexo I e estabelece o 
prazo de 10 dias (até 08 de fevereiro de 2010), para vigência desta Chamada Pública. 

Podem concorrer às vagas de Coordenador Escolar qualquer interessado, dentre os integrantes do 
Banco de Gestores Escolares, constituído a partir dos resultados da seleção pública regulamentada 
pelo Edital GAB nº 002/2008, cuja lista de classificados foi publicada na Portaria nº 152/2009 – 
GAB  no  Diário  Oficial  de  03  de  abril  de  2009,  página  15  e,  excepcionalmente,  enquanto 
permanecer a carência, integrantes da lista de candidatos aprovados na 1ª fase da referida seleção 
pública, conforme os termos da Portaria Nº 513/2009 - GAB SEDUC, publicada em DO. Nº 179, de 
24 de setembro de 2009.

Destaque-se, que os diretores das escolas constantes do Anexo I deste documento, não conseguiram 
lotar todos os coordenadores que devem integrar a sua equipe, principalmente, pela carência, no 
Banco de Gestores e na lista de candidatos aprovados na 1ª fase da seleção pública, de pessoas dos 
municípios e ou da região onde as escolas estão localizadas, interessadas em assumir os cargos 
ainda vagos.

Ressalte-se que, cabe ao diretor de cada unidade escolar, conforme Decreto Nº 29.451, de 24 de 
setembro de 2008, selecionar, dentre os integrantes do Banco de Gestores e da lista de aprovados na 
1ª fase da seleção acima referidos, os coordenadores escolares que deverão compor a sua equipe, 
em caráter precário.

Os interessados  podem entrar  em contato com a CREDE onde está  localizada a  escola  de seu 
interesse, para maiores informações e para fazerem contato com o(a) diretor(a) da referida escola. 
Os dados para contato com a CREDE estão informados também no ANEXO I deste documento.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 26 de janeiro de 2009.

Maria Izolda  Cela de Arruda  Coelho
SECRETÁRIA  DA EDUCAÇÃO



ANEXO  I

1. DADOS PARA CONTATO:

CREDE 6 - SOBRAL 
Coordenadora: Francisca Valdizia Bezerra Ribeiro
Fones: (88) 3677.4281 / Fax: (88) 3677.2089 

CREDE 20: BREJO SANTO 
Coordenadora: Luciana Maria Brito Rodrigues 
Fones: (88) 3531.4836 / Fax: (88) 3531.4837 

2. QUADRO DE VAGAS

CREDE ESCOLA MUNICÍPIO CARGOS VAGOS
COORDENADOR ESCOLAR

6 - Sobral EEFM  Israel Leocádio Sobral 2

20 – Brejo 
Santo

EEEP Balbina  Viana Arrais Brejo Santo 1

EEFM André Cartaxo Mauriti 1


