
CHAMADA  PÚBLICA  PARA  SELEÇÃO  DE  CONSULTORES  PARA  ORIENTAR
PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE MATERIAL ESTRUTURADO COMPLEMENTAR E
PROPOSTA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, respondendo, 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, resolve alterar os itens 1 e 4 – letra “a”, desta CHAMADA para seleção de
consultores para orientar o processo de elaboração de material estruturado complementar de
Língua Portuguesa para o ensino médio e a proposta de formação de professores de ensino
médio da rede pública estadual do Ceará, publicada no site da Seduc no dia 11 de julho de 2019,
ficando da seguinte forma:  

1 - DA LINHA DE AÇÃO PROFESSOR APRENDIZ 
Professor Aprendiz é uma ação integrante do Programa Aprender pra Valer que possibilita a
concessão  de  bolsa  de  pesquisa,  inovação  ou  extensão  tecnológica,  a  pesquisadores  e
professores do ensino superior e médio, servidores públicos ou não, com o objetivo de realizar
pesquisas, desenvolver tecnologias e materiais instrucionais, além de ministrar treinamentos e
capacitações.

4 - DO PERFIL DOS BOLSISTAS
a) ser licenciado na área de Língua Portuguesa, com pós-graduação mínima de mestrado e

experiência comprovada de 10 anos em transferência tecnológica na área do projeto. 

Os demais itens permanecem inalterados. 

Fortaleza, 12 de julho de 2019. 

Rogers Vasconcelos Mendes 
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO 
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