
 

 

ERRATA 01 -  EDITAL Nº 02/2019 -  EEEP JOAQUIM ANTONIO ALBANO 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE PROFESSORES DA BASE NACIONAL COMUM E 
DIVERSIFICADA DO CURRÍCILO DA EEEP JOAQUIM ANTONIO ALBANO 

 
EDITAL Nº 02/2019 - EEEP JOAQUIM ANTONIO ALBANO 

FORTALEZA, 23 DE JANEIRO DE 2019 
 

A Diretora da EEEP JOAQUIM ANTONIO ALBANO, localizada no município Fortaleza, CE, pertencente à 
SEFOR 2 no uso de suas atribuições legais resolve publicar a ERRATA 01, do Edital 02/2019 divulga e 
estabelece normas especificas para a abertura de inscrições e a realização de processo seletivo destinado 
a formar bancos de recursos humanos de professores nos componentes curriculares da base nacional 
comum discriminadas no ANEXO I  deste edital, para compor o corpo docente da  EEEP JOAQUIM 
ANTONIO ALBANO. 
 
Onde se lê: 
1.1. Pode concorrer a uma vaga prevista neste Edital, e discriminada em seu anexo I, exclusivamente o 
professor, efetivo, em estágio probatório ou não,  e professor  selecionado, nos termos de Lei 
Complementar nº 22/2000 (seleção regulamentada pelo edital  nº 002/2016, DOE de 06/04/2016, com o 
banco dos aprovados publicado no edital nº 006/2016, DOE de 14/06/2016) que possua habilitação na 
disciplina para a qual concorre de acordo com o Anexo I deste edital.  
 
Leia-se: 
1.1. Pode concorrer a uma vaga prevista neste Edital, e discriminada em seu anexo I, exclusivamente o 
professor selecionado, nos termos de Lei Complementar nº 22/2000 (seleção regulamentada pelo 
edital  nº 002/2016, DOE de 06/04/2016, com o banco dos aprovados publicado no edital nº 006/2016, 
DOE de 14/06/2016) que possua habilitação na disciplina para a qual concorre de acordo com o Anexo I 
deste edital. 
 
 
 
Onde se lê: 
1.3. Serão constituídos dois bancos, independentes, de professores classificados para compor a lotação 
em cada EEEP:  
1.3.1. O banco de professores efetivos, em estágio probatório ou não, por disciplina e ordem decrescente 
de classificação, para suprir exclusivamente as vagas definitivas da escola;  
1.3.2. O banco de professores selecionados, nos termos de Lei Complementar nº 22/2000, alterada pela 
Lei Complementar nº 173/2017, por disciplina e ordem decrescente de classificação, para suprir 
temporariamente as vagas temporárias da escola.  
1.3.3. O professor efetivo, em estágio probatório ou não, concorrerá, exclusivamente, com professor 
efetivo.  
1.3.4. O professor selecionado, nos termos de Lei Complementar nº 22/2000, atualizada pela Lei 
Complementar nº 173/2017 concorrerá, exclusivamente, com professor selecionado, nos termos de Lei 
Complementar nº 22/2000, alterada pela Lei Complementar nº 173/2017.  

 
Leia-se: 
1.3. Será constituído banco único com professores selecionados, nos termos de Lei Complementar nº 
22/2000, alterada pela Lei Complementar nº 173/2017, por disciplina e ordem decrescente de classificação, 
para suprir temporariamente as vagas temporárias da escola. 
1.3.1. O professor selecionado, nos termos de Lei Complementar nº 22/2000, atualizada pela Lei 
Complementar nº 173/2017 concorrerá, exclusivamente, com professor selecionado, nos termos de Lei 
Complementar nº 22/2000, alterada pela Lei Complementar nº 173/2017. 



 

 

Onde se lê: 
4.2. A classificação final dos candidatos será feita por disciplina, em ordem decrescente de pontuação final, 
em duas listas (professores efetivos para as carências definitivas e professores para contratação por 
tempo determinado para as carências temporárias) divulgada pela própria(s) escola, que deverá afixar em 
lugar visível, no dia 4 de fevereiro de 2019. 

 
Leia-se: 
4.2. A classificação final dos candidatos será feita por disciplina, em ordem decrescente de pontuação final, 
em lista única (professores para contratação por tempo determinado para as carências temporárias) 
divulgada pela própria(s) escola, que deverá afixar em lugar visível, no dia 4 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
Onde se lê: 

ANEXO I – INTEGRANTE DO EDITAL Nº 02/2019 – EEEP JOAQUIM ANTONIO ALBANO 
 

EEEP JOAQUIM ANTONIO ALBANO  
situada à Rua Júlio Siqueira nº 390 – bairro Dionísio Torres, Fortaleza/Ceará 

 
VAGA POR DISCIPLINA 
 

DISCIPLINA TURNO 
QTE DE 
VAGAS 

 TOTAL DA CARGA 
HORÁRIA 

TIPO DE VAGA 

ESPANHOL INTEGRAL 1 40 DEFINITIVA 

MATEMÁTICA INTEGRAL 1 40 TEMPORÁRIA 

 

Leia-se: 
ANEXO I – INTEGRANTE DO EDITAL Nº 02/2019 – EEEP JOAQUIM ANTONIO ALBANO 

 
EEEP JOAQUIM ANTONIO ALBANO  

situada à Rua Júlio Siqueira nº 390 – bairro Dionísio Torres, Fortaleza/Ceará 
 
VAGA POR DISCIPLINA 
 

DISCIPLINA TURNO 
QTE DE 
VAGAS 

 TOTAL DA CARGA 
HORÁRIA 

TIPO DE VAGA 

MATEMÁTICA INTEGRAL 1 40 TEMPORÁRIA 

 
 
 

Fortaleza, 23 de janeiro de 2019 
 
 
 

MÍRIAN BEZERRA ROSA EVANGELISTA 
Diretora Escolar 


