
CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA DE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROTAGONISMO

ESTUDANTIL NA REDE ESTADUAL DE ENSINO

A  SECRETÁRIA  DA  EDUCAÇÃO  DO  ESTADO  DO  CEARÁ  –  SEDUC,  no  uso  de  suas
atribuições, com o objetivo de dar maior transparência aos atos da administração pública, atendendo
ao que dispõe a Lei nº 14.190 de 30 de julho de 2008 e a Lei nº 15.189 de 19 de julho de 2012, e
CONSIDERANDO a importância de incentivar às ações do Protagonismo Estudantil com vistas ao
desenvolvimento de projetos junto aos alunos e professores na rede estadual de ensino, torna pública
esta CHAMADA para seleção de Projeto de Extensão Tecnológica com tal finalidade, tendo em
vista  a  concessão  de  bolsa  do  Programa  Aprender  pra  Valer,  na  linha  de  ação  de  apoio  à
continuidade dos estudos com vistas ao ingresso no ensino superior, para o período de 07 (sete)
meses, a partir de junho de 2019.

1. DO PROTAGONISMO ESTUDANTIL
1.1 A Coordenação de Protagonismo Estudantil,  visando continuidade dos estudos com vistas ao
ingresso  no  ensino  superior,  oferta  projetos  que  favorecem  não  somente  a  aprendizagem  de
conteúdos  e  qualificação  profissional,  mas  também  o  desenvolvimento  de  competências
socioemocionais necessárias ao agir cooperativo. Nessa perspectiva, são desenvolvidos os projetos
Círculos de Leitura: formação de leitores reflexivos dotados de capacidade e habilidade para uma
melhor  compreensão  e  composição  de  textos,  além  da  ampliação  do  acesso  ao  conhecimento
literário  de  modo  a  potencializar  a  constituição  de  uma  visão  solidária,  responsável  e
transformadora;  Aprendizagem Cooperativa:  Células Estudantis,  que são grupos de estudo que
utilizam  a  metodologia  de  Aprendizagem  Cooperativa;  Grêmio  Estudantil:  valoriza  a  atuação
política e protagonista dos estudantes, fomenta a participação e a educação política e cidadã dos
estudantes no ambiente escolar; Projeto Enem Não Tira Férias: prepara e motiva os alunos para o
Enem; Projeto #FDScurtindoEnem: mobiliza e prepara os alunos da 3ª série do Ensino Médio para
fazer o Enem com segurança e perspectiva de ingresso no ensino superior; Projeto Festival Alunos
que Inspiram: promove a interação dos alunos através da cultura pela participação em expressões
artísticas pertencentes às manifestações culturais da coletividade que estejam presentes no cotidiano;
Projeto #AprenderViajando: proporciona aos alunos vivências, por meio de viagens educativas, a
diversificação do repertório pedagógico, aprendizagens significativas e experiências na perspectiva
de  uma  educação  integral;  Projeto  Escola  vai  ao  Cinema/Projeto  Escola  vai  ao  Teatro:
oportuniza aos alunos das escolas estaduais, por meio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará
(Secult),  o  acesso  às  linguagens  culturais  (audiovisuais  e  teatrais),  na  perspectiva  da  educação
integral; dentre outros. Por meio desses ações, a SEDUC vem potencializando o desenvolvimento
institucional de projetos voltados para o protagonismo estudantil nas escolas da rede estadual de
ensino através de parcerias com Instituições  de Ensino Superior,  Institutos,  Fundações e outros,
objetivando a inserção e permanência do aluno no ensino superior.
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2. DO PROJETO E DA BOLSA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA
2.1 As bolsas de extensão tecnológica objeto desta chamada pública são destinadas a profissionais,
com formação mínima de nível médio, visando contribuir com o desenvolvimento institucional dos
projetos do Protagonismo Estudantil na rede estadual de ensino oportunizando o acesso ao ensino
superior, conforme vaga prevista nesta chamada pública.
2.2 O projeto de extensão tecnológica de que trata esta chamada tem como principais
objetivos: 
a) Promover, através das ações do protagonismo estudantil, a permanência dos estudantes no ensino
médio, com vistas ao ingresso no ensino superior;
b) Contribuir na sistematização de documentos que facilitem o desenvolvimento institucional dos
projetos do protagonismo estudantil na rede estadual;
c) Desenvolver atividades formativas para facilitadores dos projetos do protagonismo estudantil.

2.3 O bolsista desenvolverá suas atribuições na SEDUC/Coordenadoria de Protagonismo Estudantil,
podendo atuar em escolas estaduais de Fortaleza e, quando necessário, em escolas do interior do
estado do Ceará.

3.  DA  EXECUÇÃO  DO  PROJETO,  MODALIDADE  DA  BOLSA,  NÍVEL,  VALOR  E
QUANTIDADE DE VAGAS.
3.1 Será selecionado 01 (um) profissional para o Projeto  de Extensão Tecnológica, nível VIII, de
acordo com especificação abaixo:

Item Formação
mínima

Nível da
bolsa

Período Valor Jornada Quantidade
de vagas 

1 Ensino
Médio

VIII 7 (sete)
meses

R$ 570,00 Parcial* 01

TOTAL DE VAGAS 01
* Jornada parcial de 30horas semanais, nos turnos manhã e tarde.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 Podem inscrever-se profissionais com formação mínima de nível ensino médio.

4.2 As inscrições acontecerão no período de 02 a 10 maio de 2019 (compreendendo os dias úteis),
nos horários de 8h30min às 12h e de 13h30min às 16h, na SEDUC/Coordenadoria de Protagonismo
Estudantil, localizada no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, Av. General Afonso
Albuquerque Lima. S/N, Cambeba – Fortaleza/CE, 2º andar Bloco C.
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4.3 As inscrições poderão ser realizadas mediante procuração com objeto específico, em favor do
responsável pela realização da inscrição, com firma reconhecida, devendo o procurador apresentar
RG (Registro Geral de identificação) ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

4.4 No ato da inscrição o candidato deverá entregar:
a) Cópia autenticada  do  RG (Registro Geral  de Identificação)  ou CNH (Carteira  Nacional  de
Habilitação), do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Certificado de conclusão do Ensino Médio. 

b)  Currículo impresso,  conforme  modelo constante  do  Anexo  I, devidamente  comprovado,
contendo identificação pessoal, formação, experiência profissional. A autenticação dos documentos 
comprobatórios será feita pelo funcionário responsável pela inscrição, mediante a apresentação dos
documentos originais.

c) Ficha de inscrição preenchida conforme modelo constante do Anexo II (com letra legível);

d) Projeto/Plano de Trabalho impresso, conforme modelo  constante do Anexo III, contendo os
seguintes  itens:  1.  Título;  2.  Candidato  a  bolsista;  3.  Duração;  4.  Nível  da  bolsa  para  a  qual
concorre;  5. Introdução sobre Protagonismo Estudantil; 6.  Justificativa; 7. Objetivos do Trabalho;
8. Cronograma de execução; 9. Avaliação de contribuição do projeto; 10. Registro da execução e
resultados do projeto.

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
5.1  O  processo  de  seleção  será  realizado  por  comissão  constituída  de  03  (três)  profissionais
designados pela Coordenadoria de Protagonismo Estudantil e constará de 03 (três) etapas,  sendo
todas elas avaliadas mediante uma escala de 0 (zero) a 10 (dez) e de caráter eliminatório.

1ª etapa: Avaliação do Projeto/Plano de Trabalho,  considerando a adequação aos  objetivos  do
projeto de extensão, constantes do subitem 2.2 desta chamada; a clareza e coerência na descrição
dos itens do projeto e a observância às normas da língua portuguesa;

2ª  etapa: Análise  do currículo,  visando a conhecer  a  formação,  a  experiência  profissional  e  a
produção acadêmica, onde serão analisados os requisitos exigidos nesta Chamada para a concessão
da bolsa.

3ª etapa: Entrevista.
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5.2 A entrevista a ser realizada com os candidatos classificados na 1ª e 2ª etapas será no dia 16 de
maio  de  2019, das  9h  às  16h30min,  no  endereço  constante  no  subitem  4.2  desta  Chamada,
conforme horários a serem divulgados na página eletrônica da SEDUC www.seduc.ce.gov.br.

5.3  Caso o número de  candidatos  inscritos  seja  muito  alto,  a  comissão  de  seleção dividirá  os
candidatos em 02 (dois) grupos, os quais participarão da entrevista em 02 (dois) dias diferentes, a
saber 16 e 17 de maio de 2019.

5.4 A consulta de horário da entrevista também poderá ser feita pelo telefone (85) 3101-2693.

5.5 Serão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 06 (seis) em cada um
das etapas do subitem 5.1 desta Chamada.

5.6 O resultado será divulgado, considerando a soma das notas em todas as etapas do subitem 5.1
desta Chamada, por ordem de classificação do candidato.

5.7 A divulgação do resultado será  no dia  21 de maio  de 2019,  a partir das 16 horas, na página
eletrônica da SEDUC www.seduc.ce.gov.br

5.8  A vaga  do  bolsista  prevista  no  subitem 3.1  será  preenchida  conforme  a  classificação  dos
candidatos.
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QUADRO RESUMO
Nº ESPECIFICAÇÃO DATA

1 Inscrições. 02 a 10/05/19

2 1ª etapa: Avaliação do Projeto/Plano de Trabalho.  

02 a 14/05/193 2ª etapa: Análise do currículo.

4 Divulgação do dia e horário da entrevista de cada candidato. 15/05/2019

5 3ª etapa: Entrevista. 16/05/19*

6 Divulgação do Resultado da seleção. 21/05/19

7 Assinatura do Termo de Compromisso. 03/06/19

8 Início dos trabalhos. 03/06/19

9 Vigência da bolsa: 07 (sete) meses. 03/06/19 a
31/12/19

*Caso o número de candidatos inscritos seja muito alto, a entrevista será nos dias 16 e 17
de maio de 2019.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 O bolsista  selecionado conforme a vaga prevista  nesta chamada pública assinará Termo de
Compromisso elaborado pela SEDUC, de acordo com a Lei Nº 15.189 de 19 de julho de 2012, para
execução do projeto durante 07 (sete) meses, a partir de 03 de junho de 2019.

6.2 O pagamento da bolsa ao profissional selecionado está condicionado à entrega do Plano de
Trabalho, Termo de Compromisso e relatórios mensal e final.

6.3 O pagamento será por meio de crédito, diretamente em conta bancária, em nome do bolsista, a
qual deverá constar obrigatoriamente no Termo de Compromisso.
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6.4 O Plano de Trabalho e os relatórios deverão ser postados pelo bolsista no sistema de bolsas do
programa Aprender Pra Valer, conforme orientações da equipe técnica da SEDUC, responsável
pelo Programa.

6.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Protagonismo Estudantil da SEDUC
em articulação com a Coordenação do Programa Aprender pra Valer.

Fortaleza, 26 de abril de 2019

Eliana Nunes Estrela
Secretária da Educação do Estado do Ceará
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ANEXO I 

MODELO DE CURRÍCULO

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS
1.1 Nome completo:
1.2 Naturalidade:
1.3 Data de nascimento:
1.4 Estado Civil:
1.5 Nº da carteira de identidade:
1.6 Nº do CPF:
1.7 Endereço residencial completo:
1.8 Endereço eletrônico (e-mail):
1.9 Telefones de contato (com código de área):
2. FORMAÇÃO
2.1 Ensino Médio: (curso; instituição; ano de conclusão)
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: listar as atividades mais importantes (período; 
instituição/empresa; cargo ou função; principais atividades desenvolvidas)
4. QUALIFICAÇÕES: listar os eventos ou cursos de formação mais importantes de que 
participou, com ênfase para a área do projeto (tipo de evento; instituição promotora; carga 
horária; período de realização)
5. ATIVIDADES DIDÁTICAS DESENVOLVIDAS (formações ministradas e produção 
acadêmica):
listar as mais importantes, com ênfase para a área do projeto (tipo de atividade; objetivo; 
público envolvido; carga horária – quando for o caso; local e período de realização)
6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: listar outras atividades relevantes desenvolvidas na 
área do projeto (tipo de atividade; objetivo; público envolvido – quando for o caso; carga 
horária – quando for o caso; local e período de realização)
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Data _____/ _____/_____

__________________________
Assinatura
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FICHA DE INSCRIÇÃO Nº _____

DADOS PESSOAIS
NOME:_______________________________________________________________ 
DATA NASCIMENTO:_____________________ SEXO:________________________
RG: _______________________________ ORG.EXP.:________________________
CPF: __________________
ENDEREÇO COMPLETO: _______________________________________________
______________________________________________________________________
CEP:_________________
TELEFONE RESIDENCIAL: (___) _________________ CELULAR: (___)__________

E-MAIL(s):____________________________________________________________

______________, _____ de ______________ de 2019

–------------------------------------------------------------------------
Assinatura do candidato

- - - - - - -- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA DE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROTAGONISMO

ESTUDANTIL NA REDE ESTADUAL DE ENSINO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Nº DE INSCRIÇÃO: _______
NOME DO CANDIDATO:_______________________________________________
RG: _______________________ Órgão Expedidor: _____________________

Obs.: Apresentar este comprovante e o RG no dia da entrevista.

Fortaleza, _____ de ______________ de 2019

_________________________________________________________________
Assinatura do encarregado da inscrição
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ANEXO III

CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA DE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROTAGONISMO
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PROJETO/PLANO DE TRABALHO

1. Título do projeto: (indicar o título do projeto de acordo com esta chamada pública)
2. Candidato a bolsista: (indicar o nome completo do candidato a bolsista)
3. Duração: (indicar a duração conforme é previsto nesta chamada)
4. Nível da bolsa: (indicar o nível da bolsa para a qual concorre, conforme especificação
no item 3.1 desta chamada)
5. Introdução sobre Protagonismo Estudantil:
6.  Justificativa:  (descrever  com  clareza  e  sucintamente  as  razões  que  levaram  à
proposição do projeto,  evidenciando os benefícios que a execução deste proporcionará
para o desenvolvimento institucional da metodologia do Protagonismo Estudantil na rede
estadual de ensino)
7. Objetivos:  (citar  objetivos gerais e específicos – considerar os objetivos do projeto
previstos no item 2.2 desta chamada)
8. Cronograma de execução: (listar as atividades a serem desenvolvidas, tendo em vista
o alcance dos objetivos do projeto: atividade; público a ser beneficiado; duração; período
de realização)
9. Avaliação de contribuição do projeto:  (citar os indicadores que serão considerados
para  avaliação  da  contribuição  do  projeto  no  desenvolvimento  institucional  do
Protagonismo Estudantil na rede estadual de ensino)
10. Registro da execução e resultados do projeto: (relacionar os meios pelos quais serão
feitos todos os registros de execução e dos resultados do projeto)

Data ____/____/____

__________________________
Assinatura
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