
CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE PROJETO DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA
COM VISTA À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA ARTICULADA COM A

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA APRENDER  PRA VALER

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em substituição, 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  proporcionar  o  aprimoramento  do
conhecimento sobre a Educação de Jovens e Adultos articulada à Educação Profissional, das
áreas específicas de qualificação em Técnicas Administrativas e Vendas - TAV , Guia de
Turismo e Assistente de Eventos, 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 Articulação do Ensino Médio à Educação Profissional,
conforme especificação constante nesta chamada.

1 DA AÇÃO ARTICULAÇÃO DO ENSINO MÉDIO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO
ÂMBITO DO PROGRAMA APRENDER PRA VALER E DA MODALIDADE EJA

A ação destina-se a oferta do nível médio com melhores oportunidades de preparação para o
trabalho em escolas da rede estadual de ensino. A COEDP/COGEM implementa a oferta da
Educação de Jovens e Adulto -  EJA articulada com a Qualificação Profissional,  conforme
estabelecido na legislação vigente com ênfase na Meta 10 do Plano Estadual de Educação -
PEE  que  define  percentual  de  25%  da  matrícula  dessa  modalidade  de  ensino,
obrigatoriamente articulada com a Educação Profissional. Nesta perspectiva, para o ano letivo
de 2019 foram disponibilizadas mais 3.500 (Três mil e quinhentas ) novas matrículas do curso
de  EJA+Qualificação  Profissional,  assegurando  a  jovens  e  adultos  uma  perspectiva  de
preparação para o mundo do trabalho mais próxima de suas necessidades  e como fator
motivacional  para o retorno à escola para conclusão da educação básica.  Essa ação tem
abrangência  em todas  as  Coordenadorias  Regionais  de  Desenvolvimento  da  Educação  -
CREDE e Superintendências das Escolas Estaduais de Fortaleza - SEFOR.

2 DO PROJETO E DA BOLSA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA

2.1 O projeto de extensão tecnológica de que trata esta chamada pública tem como objetivo
contribuir para Formação de Professores da Educação de Jovens e Adultos fundamentado
nos  conceitos  da  andragogia  e  das  áreas  específicas  de  qualificação  em  Técnicas
Administrativas e Vendas,  Agente de Informações Turísticas e Organizador de Eventos, que
trata  de  novos  paradigmas  e  práticas  educativas  adequadas  à  realidade  cultural  e  às
demandas específicas dos jovens e adultos que retornam à escola para concluir os estudos e
ingresso no mercado de trabalho.

2.2 A bolsa de extensão tecnológica constitui-se em instrumento de apoio à execução de



projetos que visem ao intercâmbio e ao aprimoramento do conhecimento utilizado para o
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, através do incremento de tecnologias e
materiais  instrucionais,  promoção  de  treinamentos  e  capacitações  para  a  melhoria  do
desempenho escolar dos alunos da educação básica da rede estadual.
3 DA EXECUÇÃO, ÁREA DO PROJETO, MODALIDADE DA BOLSA, NÍVEL, VALOR E
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

3.1 Serão disponibilizadas Bolsas de Extensão Tecnológica nível III de acordo com as 
especificações e atribuições a seguir:

ÁREA DO
PROJETO

FORMAÇÃO MÍNIMA E
EXPERIÊNCIAS

NÍVEL
DA

BOLSA

VALOR
(R$)

JORNADA
SEMANAL

QDE.
DE

VAGAS

PERÍODO/
MESES

ATRIBUIÇÕES

Técnicas
Administrativas
e Vendas

Graduando (ter cursado 
no mínimo 80% do 
curso) em qualquer área
do conhecimento
(bacharelado,
licenciatura ou
graduação tecnológica),
em instituição
devidamente autorizada
pelo Ministério da
Educação.

III 1.520,00 40h 1 Dezembro de
2019 a

Fevereiro de
2020

(3 meses)

* Produzir material 
pedagógico referente aos 
conteúdos das
áreas específicas e elaborar 
os planos de aula.
 * Desenvolver atividades 
formativas para os 
educadores
das turmas dentro das áreas
específicas de 
conhecimento e realizar 
acompanhamento virtual.
* Participar dos encontros 
presenciais e de reuniões.
* Sugerir ações de suporte 
tecnológico e pedagógico
necessárias para o 
desenvolvimento das
áreas de conhecimento.

Agente de 
Informações 
Turísticas

Graduando (ter cursado 
no mínimo 80% do 
curso) em qualquer área
do conhecimento
(bacharelado,
licenciatura ou
graduação tecnológica),
em instituição
devidamente autorizada
pelo Ministério da
Educação.

III 1.520,00 40h 1 Dezembro de
2019 a

Fevereiro de
2020

(3 meses)

* Produzir material 
pedagógico referente aos 
conteúdos das
áreas específicas e elaborar 
os planos de aula.
 * Desenvolver atividades 
formativas para os 
educadores
das turmas dentro das áreas
específicas de 
conhecimento e realizar 
acompanhamento virtual.
* Participar dos encontros 
presenciais e de reuniões.
* Sugerir ações de suporte 
tecnológico e pedagógico
necessárias para o 
desenvolvimento das
áreas de conhecimento.

Organizador 
de Eventos

Graduando (ter cursado 
no mínimo 80% do 
curso) em qualquer área
do conhecimento
(bacharelado,

III 1.520,00 40h 1 Dezembro de 
2019 a 
Fevereiro de 
2020
(3 meses)

* Produzir material 
pedagógico referente aos 
conteúdos das
áreas específicas e elaborar 
os planos de aula.



licenciatura ou
graduação tecnológica),
em instituição
devidamente autorizada
pelo Ministério da
Educação.

 * Desenvolver atividades 
formativas para os 
educadores
das turmas dentro das áreas
específicas de 
conhecimento e realizar 
acompanhamento virtual.
* Participar dos encontros 
presenciais e de reuniões.
* Sugerir ações de suporte 
tecnológico e pedagógico
necessárias para o 
desenvolvimento das
áreas de conhecimento.

4 DO PERFIL DOS BOLSISTAS

Para ser considerado apto à seleção, o candidato deve atender aos seguintes requisitos:
a)  Profissionais  Graduandos (ter cursado no mínimo 80% do curso) em qualquer  área do
conhecimento (bacharelado, licenciatura ou graduação tecnológica); 
b) Experiência na elaboração de material didático para uso presencial e/ou a distância; 
c) Experiência com formação de professores;
d) Participação e experiência em Projetos Sociais, preferencialmente, na área de atuação a
qual se propõe a vaga.
e) Disponibilidade de 20 horas semanais para exercerem as atividades na SEDUC.
f) Disponibilidade para ministrar a formação presencial dos professores.

5 DAS INSCRIÇÕES

5.1 Podem se inscrever profissionais conforme requisitos constantes nos itens 3 e 4 desta
chamada.
5.2 A inscrição deverá ser realizada por e-mail  no período de 29/11 a 05/12/2019, até às
23h59min
5.3 A  documentação  correspondente  à  inscrição  deverá  ser  enviada  por  e-mail  para  o
endereço eletrônico coedpcedet@gmail.com, especificando o assunto “ Inscrição para bolsa
EJA + Qualificação Profissional”
5.4 A validação da inscrição dar-se-á com o envio da seguinte documentação:
a) Cópia digitalizada legível em formato (PDF) da Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa
Física (CPF) e documento comprobatório de conclusão do curso ou declaração de curso em
andamento, com devido histórico para comprovação de porcentagem concluída do curso;
b) Cópia  do  Currículo,  conforme  modelo  constante  do  anexo  I,  ou  do  currículo  lattes,
cadastrado na plataforma lattes (www.cnpq.br);
c) Plano de Trabalho para o desenvolvimento desses projetos, impressos, conforme modelo
constante do Anexo II, considerando as seguintes temáticas:

I.  Bolsa nível  III  (Técnicas Administrativas e Vendas):  com uso da Educação a Distância,
utilização  das  tecnologias  da  comunicação  e  objetos/ambientes  de  aprendizagem  virtual
elaborar o projeto com os conceitos de Empreendedorismo: definição, características, história

mailto:coedpcedet@gmail.com
http://www.cnpq.br/


e perfil  empreendedor; Tipos de Empreendedorismo; Empreendedorismo Social  e Terceiro
Setor; Instituições de apoio e fomento ao empreendedorismo no Brasil.

II.  Bolsa nível III  (  Agente de Informações Turísticas):  com uso da Educação a Distância,
utilização  das  tecnologias  da  comunicação  e  objetos/ambientes  de  aprendizagem  virtual
elaborar o projeto com os conceitos de Turismo, condução de turistas em grupos e translados,
passeios,  visitas  e  viagens.  Conhecimentos  socioculturais,  históricos,  ambientais  e
geográficos  do Ceará,  bem como seu patrimônio  material  e  imaterial,  criação de roteiros
turísticos de acordo com interesses, expectativas ou necessidades específicas.

III. II. Bolsa nível III (Organizador de Eventos): com uso da Educação a Distância, utilização
das  tecnologias  da  comunicação  e  objetos/ambientes  de aprendizagem virtual  elaborar  o
projeto com os conceitos de Eventos, segurança e operacionalização em eventos, projetos e
planejamento de eventos, turismo e hospitalidade, cerimonial, protocolo e etiqueta, bem como
marketing de eventos,  comunicação e expressão em língua inglesa e portuguesa,  gestão
financeira e captação de recursos em eventos.
d) Ficha de Inscrição, conforme modelo constante do anexo III.
5.5 Não serão aceitas inscrições realizadas por meios distintos dos previstos nesta Chamada
Pública;
5.6 Cada candidato receberá, por e-mail, a confirmação de sua inscrição;
5.7 A validação da inscrição do candidato só ocorrerá após análise da documentação enviada
por meio eletrônico;
5.8  A  comissão  da  Chamada  Pública  não  se  responsabilizará  por  eventuais  problemas
técnicos e congestionamento do sistema.

6 DOS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO

6.1  A  seleção  dos  bolsistas  será  feita  por  comissão  constituída  de  3  (três)  profissionais
designados pela Coordenadoria de  Educação Profissional e constará das seguintes etapas,
cada uma avaliada mediante escala de 0 a 10:
Etapa 1: Avaliação do Plano de Trabalho, considerando a adequação aos objetivos do projeto
de extensão tecnológica constantes do item 2.1 desta chamada; a clareza e coerência na
descrição dos itens do Projeto e observância às normas da língua portuguesa.

Etapa 2: Análise do Currículo Vitae com as devidas comprovações a qual se propõe a vaga,
visando  conhecer  a  formação  e  experiência  profissional,  com  prioridade  para  a  área  de
atuação na qual  se propõe,  em elaboração de material  pedagógico,  tutoria  de cursos em
EAD, formação de professores.

Etapa 3: Entrevista sobre o Plano de Trabalho e currículo, visando avaliar a qualidade da
proposição, bem como o grau de domínio da área do Projeto.

6.2 A entrevista será realizada no dia 11/12/2019, no horário de 9h às 12h e de 13h30min às
16h30min,  na  Coordenadoria  de  Educação  Profissional,  na  Avenida  General  Afonso
Albuquerque de Lima, s/n, 2º andar, bloco C, por ordem de chegada dos candidatos.

6.3 Serão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 6 (seis) em
cada etapa avaliada;



6.4 Os resultados serão divulgados, considerando a soma das notas nas três etapas, por
ordem de classificação;

6.5 A divulgação do resultado será no dia 12/12/2019, na página eletrônica da SEDUC –
www.seduc.ce.gov.br.

6.6 As vagas de bolsistas previstas no item 3.1 serão preenchidas conforme a classificação
dos candidatos.

6.7 Em caso de empate na seleção dos candidatos  será dada preferência,  para fins de
pontuação,  ao  candidato  que  tenha  a  maior  titulação  conforme  formação  acadêmica  e,
persistindo o empate, ao que tenha maior idade.

6.8  As vagas são destinadas para o município de Fortaleza – Ceará..

7 DO CRONOGRAMA GERAL

ITEM AÇÃO DATA INICIAL

1 Inscrição on line 29 a 05/12/2019 até às 23:59

2 Divulgação das inscrições deferidas 09/12/2019

3 Entrevistas 11/12/2019

4 Divulgação do Resultado Final 12/12/2019

5 Início das atividades 13/12/2019

8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Cada bolsista selecionado conforme as vagas previstas 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 a quantidade de
meses especificados no item 3.1.
8.2 A bolsa poderá ser renovada, a critério da SEDUC, de acordo com a avaliação
dos projetos.
8.3 Os bolsistas que forem professores da rede estadual desenvolverão a atividade, objeto
desta Chamada, em tempo distinto e complementar ao da sua lotação, cuja atuação não dará
direito à redução ou liberação parcial ou casual das suas atividades.
8.4  O  pagamento  da  bolsa  aos  bolsistas  selecionados  está  condicionado  à  entrega  do
relatório mensal  no último dia mês, após validação pela equipe da SEDUC.
8.5 O pagamento será por meio de crédito, diretamente em conta bancária, em nome do
bolsista, a qual deverá constar obrigatoriamente no Termo de Compromisso.

8.6 O Plano de Trabalho e os relatórios dos bolsistas selecionados deverão ser postados pelo
bolsista no sistema de bolsas do programa Aprender Pra Valer,  conforme orientações da
equipe técnica da SEDUC, responsável pelo Programa.

8.7  Os  casos  omissos  nesta  Chamada  Pública  serão  resolvidos  pela  Coordenadoria  de



Educação Profissional – Coedp da SEDUC em articulação com a Coordenação do Programa
Aprender Pra Valer.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 28 de novembro de
2019.

  Rogers Vasconcelos Mendes
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO



CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETO DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA COM VISTA À
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS – EJA ARTICULADA COM A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

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 CPF:
1.7 Endereço residencial completo:
1.7 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)
2.4Doutorado (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 (tipo de evento, instituição promotora, carga horária, período de realização).

5. ATIVIDADES DIDÁTICAS DESENVOLVIDAS: (formações ministradas e produção 
acadêmica): listar as mais importantes (tipo de atividades, objetivo, publico envolvido, carga 
horária – quando for o caso, local e período de realização)

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: listar outras atividades relevantes desenvolvidas (tipo de 
atividades, objetivo, público envolvido – quando for o caso, carga horária – quando for o caso, 
local e período de realização).

(Data, Nome e Assinatura)



CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETO DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA COM VISTA À
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS – EJA ARTICULADA COM A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

ANEXO II – ROTEIRO PARA O 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. Área do projeto e nível da bolsa: (indicar a área do projeto e o nível da bolsa para a
qual concorre, conforme especificação no item 3.1 desta chamada).

5. Objetivos: (citar objetivos gerais e específicos – considerar o objetivo do projeto previsto
no item 2.1 desta chamada).

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 área do projeto,  no âmbito da Diversidade e
Inclusão Educacional na SEDUC).

7. 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).

8. Avaliação de contribuição do projeto:  (citar os indicadores que serão considerados
para avaliação da contribuição do projeto para o desenvolvimento institucional da área,
no âmbito da Diversidade e Inclusão Educacional na SEDUC).

9. Registro da execução e resultados do projeto: (relacionar os meios pelos quais serão
feitos os registros de execução e dos resultados do projeto).



CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETO DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA COM VISTA À
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS – EJA ARTICULADA COM A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO

ÁREA ESPECÍFICA: 
(    ) TAV  
(    ) AGENTE DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 
(     ) ORGANIZADOR DE EVENTOS

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº _____________ ( a ser preenchido pela Seduc)

DADOS PESSOAIS:
NOME: ____________________________________________________________________

DATA NASCIMENTO: _____/_____/________  CPF_________________________________

RG___________________Órgão Expedidor:____________________ SEXO_____________

ENDEREÇO_________________________________________________________________

CEP____________________________ TELEFONE RESIDENCIAL_____________________

CELULAR (  )________________________ OUTROS TELEFONES ____________________

E-MAIL_____________________________________________________________________

_________________de ______ de 2019

___________________________________________________________________________

Assinatura do candidato


