
CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAREM COMO
CONSULTOR PEDAGÓGICO DE PROFESSORES DE LÍNGUA FRANCESA NO

ÂMBITO DO PROJETO PROFESSOR APRENDIZ

A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, 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 o protagonismo docente na formação e treinamento
de seus pares, torna pública esta CHAMADA para seleção de bolsista para atuar como consultor
pedagógico de Língua Francesa na perspectiva da formação continuada em serviço dos professores
da rede estadual, tendo em vista a concessão de bolsa do Programa Aprender pra Valer, na linha de
ação do Professor Aprendiz.

1. DO PROJETO PROFESSOR APRENDIZ 
O Professor  Aprendiz  é  um projeto  integrante  do  Programa  Aprender  pra  Valer.  Para  os  fins
colimados no Programa Aprender pra Valer, a Secretaria da Educação poderá conceder bolsas de
pesquisa,  inovação ou extensão tecnológica,  a pesquisadores e professores do ensino superior e
médio, servidores públicos ou não. 

2. DO OBJETIVO 
A presente chamada pública tem por objetivo selecionar consultor pedagógico de Língua Francesa
para  a  realização  de  atividades  de  consultoria  pedagógica  para  a  implementação  do  ensino  de
Língua Francesa no Centro Cearense de Idiomas.

3. DA BOLSA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA, DA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS E DA
EXECUÇÃO 
3.1 A bolsa de extensão tecnológica do Programa Aprender pra Valer constitui-se em instrumento
de apoio à execução de projetos que  visem ao intercâmbio e ao aprimoramento do conhecimento
para  o  desenvolvimento  institucional,  científico  e  tecnológico,  por  meio  do  incremento  de
tecnologias e materiais instrucionais, e promoção de treinamentos e capacitações para a melhoria do
desempenho educacional dos alunos da educação básica da rede estadual. 
3.2 As bolsas de extensão tecnológica, objeto desta chamada pública, serão de nível III, conforme
estabelecido no anexo único da Lei nº 15.189 de 19 de julho de 2012, a serem concedidas pela
Seduc um consultor pedagógico por período de 04 (quatro) meses.
3.3 O valor da bolsa será de R$ 608,00 (seiscentos e oito reais) mensais para cumprimento de  08
(oito) horas semanais destinadas às atividades de planejamento e realização de acompanhamento
pedagógico. 
3.4  A  consultoria pedagógica de  Língua  Francesa na  perspectiva  da  formação  continuada  em
serviço  dos  professores  da  rede  estadual  será  no  período  de setembro  a  dezembro  de  2019,
conforme cronograma definido pela Secretaria de Educação do Ceará - Seduc.
3.5 O consultor bolsista selecionado desenvolverá as atividades objeto desta chamada pública em
tempo distinto e complementar a sua lotação institucional. A atuação como bolsista não dará direito
à redução ou liberação das suas atividades docentes em sua instituição de origem. 
3.6 Caberá à Seduc, juntamente com o consultor selecionado, planejar as atividades pedagógicas e
organizar  os  cronogramas  de  atividades  a  serem  desenvolvidas,  conforme  as  necessidades
apresentadas  pelo  Centro  Cearense  de  Idiomas,  no  que  tange  à  organização  do  ensino  e  da
aprendizagem em Língua Francesa.
3.7 Será disponibilizada uma bolsa de Extensão Tecnológica, de Nível III.



4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1 Poderão se inscrever, para esta vaga, professores de Língua Francesa, com titulação mínima de
Mestrado, que exerçam atividades relacionadas ao ensino e à aprendizagem de Língua Francesa e
possua experiência em formação de professores de língua estrangeira.
4.2 As inscrições ocorrerão no período de 12 a 16 de agosto de 2019  sob a responsabilidade  do
candidato.
4.3  No  ato  da  inscrição,  o  candidato  deverá  enviar  por  e-mail  (fazer  upload)  os  seguintes
documentos:
a)  Cópia dos seguintes documentos: Carteira de identidade,  Cadastro de Pessoa Física (CPF) e
Diploma de graduação; 
b)  Currículo,  devidamente  comprovado,  contendo  identificação  pessoal,  formação,  experiência
profissional, conforme modelo constante do Anexo I; 
c) Ficha de inscrição preenchida, conforme modelo constante do Anexo II; 
d) Plano de Trabalho Preliminar, conforme modelo constante do Anexo III. 
4.4 As inscrições para as vagas referidas no item 3.7 serão realizadas por meio eletrônico através do
email selecao  cedec  @seduc.ce.gov.br  .
4.5 A divulgação das inscrições deferidas será no dia 19 de agosto de 2019, no endereço eletrônico
da Secretaria da Educação.
4.6 A interposição de recurso para o resultado das inscrições deferidas será realizada no dia 20 de
agosto de 2019 por meio eletrônico através do email selecao  cedec  @seduc.ce.gov.br  .

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
5.1  O  processo  de  seleção  para  a  consultor  de  língua  francesa será  realizado  por  comissão
constituída  por  03  (três)  profissionais  e  constará  das  etapas  discriminadas  abaixo,  avaliadas
mediante uma escala de pontuação de 0 (zero) a 10 (dez): 
a)  1ª  etapa:  Avaliação  da  Proposta  Preliminar  de  Formação  (Plano  de  Trabalho  preliminar),
considerando  a  consistência,  clareza  e  coerência  em  relação  aos  anseios  e  necessidades  da
consultoria  pedagógica na perspectiva  da formação continuada dos  professores  e  a  repercussão
dessa formação na melhoria da aprendizagem dos estudantes, além da observância às normas da
língua portuguesa; 
b) 2ª etapa: Análise do currículo e
c) 3ª etapa: Entrevista que terá por base a Proposta Preliminar de Formação (Plano de Trabalho
Preliminar) e o currículo. 
5.2 Será divulgada matriz de avaliação de cada uma das três etapas acima referidas, obedecendo à
escola de 0 (zero) a 10 (dez) pontos para cada etapa.
5.3 A divulgação dos resultados preliminares das Etapas I e II será no dia 21 de agosto de 2019, no
endereço eletrônico da Secretaria da Educação.
5.4 A Interposição de recurso referente à divulgação dos resultados preliminares das Etapas I e II
será no dia 22 de agosto de 2019, no endereço eletrônico da Secretaria da Educação.
5.5 A divulgação do horário da entrevista de cada candidato será no dia 23 de agosto de 2019, no
endereço eletrônico da Secretaria da Educação. 
5.6 As entrevistas serão realizadas no dia 26 de agosto de 2019. 
5.7 Serão classificados os candidatos que obtiverem pontuação igual ou superior a 6 (seis) na 1ª e 3ª
etapas de avaliação; para a 2ª etapa, análise do currículo, não terá pontuação mínima. 
5.8 Os resultados serão divulgados, considerando a soma da pontuação nas três etapas, por ordem
de classificação. 
5.9 A divulgação do resultado final  preliminar será no dia  27 de agosto de  2019 no endereço
eletrônico da Secretaria da Educação, considerando a soma da pontuação nas três etapas, por ordem
de classificação.
5.10 A Interposição de recurso referente à divulgação do resultado final preliminar será no dia 28 de
agosto de 2019, no endereço eletrônico da Secretaria da Educação.
5.11  A divulgação do resultado final será no dia 29 de agosto de 2019 no endereço eletrônico da
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Secretaria  da  Educação,  considerando  a  soma  da  pontuação  nas  três  etapas,  por  ordem  de
classificação.
5.12 A vaga  para bolsista  prevista  no  item  3.7 será preenchida  conforme  a  classificação  dos
candidatos. 
5.13 O processo de seleção para as vagas referidas no item 3.7 será realizado pela Coordenadoria de
Educação em Tempo Integral (COETI), que constituirá comissão de 03 (três) profissionais.

6. DO CRONOGRAMA GERAL 

AÇÃO PERÍODO

Inscrições 12 a 16 de agosto de 2019

Divulgação das inscrições deferidas 19 de agosto de 2019

Interposição  de  recurso  referente  à  divulgação
das inscrições deferidas 

20 de agosto de 2019

Resultado referente aos recursos  das inscrições
deferidas e  divulgação  dos  resultados
preliminares das Etapas I e II.

21 de agosto de 2019

Interposição  de  recurso  referente  à  divulgação
dos resultados preliminares das Etapas I e II

22 de agosto de 2019

Resultado referente aos recursos das Etapas I e
II, com cronograma das entrevistas (dia, horário
e local).

23 de agosto de 2019

Entrevistas 26 de agosto de 2019

Divulgação do Resultado Final preliminar 27 de agosto de 2019

Interposição  de  recurso  referente  à  divulgação
do Resultado Final preliminar

28 de agosto de 2019

Divulgação do Resultado Final 29 de agosto de 2019

Assinatura do termo de compromisso e reunião
de orientação geral 

30 de agosto de 2019

Início dos trabalhos de consultoria pedagógica 02 de setembro de 2019

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1 O professor bolsista selecionado e classificado, conforme as vagas previstas nesta chamada
pública, assinará Termo de Compromisso elaborado pela SEDUC. 
7.2 O professor bolsista, após assinatura do Termo de Compromisso, deverá completar o cadastro
das  informações  pessoais  no  sistema  de  bolsa  do  Programa  Aprender  pra  Valer
(bolsa_aprenderpravaler.seduc.ce.gov.br). 
7.3 Depois de selecionado, cada professor bolsista fará a sua Proposta de Formação final (Plano de
Trabalho final) juntamente com a equipe da Crede/Sefor. 
7.4 Fará jus ao recebimento da bolsa o professor selecionado que estiver em dia com a postagem do
Plano de Trabalho e Relatórios. 
7.5 Os casos omissos serão resolvidos pela COETI



CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAREM COMO
CONSULTOR PEDAGÓGICO DE PROFESSORES DE LÍNGUA FRANCESA NO ÂMBITO

DO PROJETO PROFESSOR APRENDIZ

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 Graduação: (curso; instituição; ano de conclusão)
2.2 Especialização: (curso; instituição; ano de conclusão)
2.3 Mestrado: (curso; instituição; ano de conclusão)
2.4 Doutorado: (curso; instituição; ano de conclusão)

3.  EXPERIÊNCIA  PROFISSIONAL  COMO  PROFESSOR(A)  DA DISCIPLINA  NA ÁREA
PRETENDIDA:  listar  as  atividades  mais  importantes  (período;  instituição/empresa;  cargo  ou
função; principais atividades desenvolvidas)

4.  ATIVIDADES  PEDAGÓGICAS  DESENVOLVIDAS  (RELACIONADAS  À  ÁREA  DE
ATUAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA OU EM ÁREAS AFINS):

a)  Projeto  pedagógico  realizado  e  comprovado,  mediante  declaração  da  instituição  atendida,
direcionado ao ensino e à aprendizagem Língua Francesa;
b) assessoria técnico pedagógica  em ações pedagógicas direcionado ao ensino e à aprendizagem
Língua Francesa;
c) formação dos professores de Língua Francesa  como língua estrangeira.

(Data, Nome e Assinatura)



CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAREM COMO
CONSULTOR PEDAGÓGICO DE PROFESSORES DE LÍNGUA FRANCESA NO

ÂMBITO DO PROJETO PROFESSOR APRENDIZ

ANEXO II- FICHA DE INSCRIÇÃO

Dados pessoais

1. Nome:

2. CPF: 3. RG:

4. Endereço:

Complemento: CEP:

Telefone: Celular:

E-mail:

Dados funcionais

Matrícula: Cargo/função:

Unidade de lotação:

CREDE/SEFOR:



CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAREM COMO
CONSULTOR PEDAGÓGICO DE PROFESSORES DE LÍNGUA FRANCESA NO

ÂMBITO DO PROJETO PROFESSOR APRENDIZ

ANEXO III – ROTEIRO PARA PLANO DE TRABALHO

Plano que subsidie a formação e prática de professores em sala de aula, relacionadas ao ensino de
Língua Francesa. 

1. Identificação do Bolsista
1.1. Indicar nome completo, endereço eletrônico e contatos telefônicos do bolsista.
2. Qualificação acadêmica do candidato
2.1. Indicar o título, a área e o tempo de titulação.
3. Justificativa
4. Objetivos
5. Metodologia
6. Referencial teórico 


