
CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA
APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA – MAIS PAIC

O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições e em conformidade com a Lei nº 15.276, de 28 de dezembro de 2012,
que trata da concessão de Bolsas pela Secretaria da Educação – SEDUC, no âmbito do Programa
Aprendizagem na Idade Certa – MAIS PAIC, resolve acrescentar informações ao texto de abertura,
especificar os eixos de atuação no item 2, acrescentar atribuições de função no item 3, especificar as
comprovações requeridas no item 6.3.1, incluir as especificações dos eixos, no item II do Anexo I da
CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA APRENDIZAGEM NA
IDADE CERTA – MAIS PAIC, publicada nos sites Idade Certa (www.idadecerta.seduc.ce.gov.br) e
Seduc-CE (www.seduc.ce.gov.br), do dia 25 de junho do corrente ano, ficando da seguinte forma:

- Acrescentar informações ao texto de abertura:
Texto de Abertura

O Estado do Ceará, por meio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ,
no uso de suas atribuições e em conformidade com a Lei nº 14.026, de 17 de dezembro de 2007 e a
Lei nº 15.276, de 28 de dezembro de 2012, que trata de Bolsas de Extensão Tecnológica no âmbito
do Programa Aprendizagem na Idade Certa - MAIS PAIC, com o objetivo de compor o BANCO DE
BOLSISTAS do referido Programa no Nível I, tornando pública a seleção de profissionais para
atuarem como consultores(as) pedagógicos(as), produtores(as) de material didático estruturado na
área de Tecnologias aplicadas à Educação, Ensino Híbrido e Currículo no Eixo de Gestão, Eixo de
Ensino Fundamental I e Eixo de Ensino Fundamental II, com o intuito de realizar ações
pedagógicas, conforme estabelecido nesta Chamada Pública.

O(a) interessado (a) se inscreverá para concorrer ao tipo de Bolsa de Extensão Tecnológica,
de acordo com a descrição dos perfis detalhados no Anexo II desta Chamada Pública.

Os candidatos selecionados farão parte do Banco de Bolsistas do Programa de
Aprendizagem na Idade Certa – MAIS PAIC, da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, e
poderão ser convocados(as) para o desenvolvimento e execução das atividades do Programa,
conforme as necessidades da Coordenadoria de Cooperação com os Municípios para
Desenvolvimento da Aprendizagem na Idade Certa (COPEM), de acordo com cada Eixo.

- Especificar os eixos de atuação no item 2
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Bolsas de Extensão Tecnológica Nível I - Eixo de Ensino Fundamental I e de Ensino
Fundamental II
Profissionais do Magistério, servidores ou não, com titulação de doutor, mestre ou detentores de
amplo conhecimento na área de Tecnologias aplicadas à Educação, Ensino Híbrido e Currículo, com
graduação em qualquer área de conhecimento, com proficiência técnica e/ou científica e com
experiência comprovada no contexto escolar ou acadêmico.

2.2 Bolsas de Extensão Tecnológica Nível I - Eixo de Gestão
Profissionais do Magistério, servidores ou não, com titulação de doutor, mestre ou detentores de
amplo conhecimento na área de Gestão Pedagógica aliada ao uso de Tecnologias da Educação e
Ensino Híbrido, com graduação em qualquer área de conhecimento, com proficiência técnica e/ou
científica e com experiência comprovada no contexto escolar ou acadêmico

http://www.idadecerta.seduc.ce.gov.br/
http://www.seduc.ce.gov.br


- Acrescentar atribuições de função no item 3
3. DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO
3.1. Do Bolsista de Extensão Tecnológica Nível I
a) Prestar consultoria técnico-pedagógica às equipes técnicas da SEDUC/COPEM nos processos de
planejamento, formação, monitoramento, produção e revisão de materiais didático-pedagógicos, no
âmbito do Programa;
b) Elaborar, junto a equipe da SEDUC, plano de ação anual, ementa, agenda, pauta, slides e guia
das atividades que serão desenvolvidos nos encontros formativos com o prazo mínimo de 10 (dez)
dias de antecedência às datas de formação;
c) Orientar sobre processos pedagógicos e prestar apoio no desenvolvimento de conteúdos,
envolvendo adaptação e validação de material didático produzido, considerando as diretrizes da
SEDUC, o Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC), as Orientações Curriculares
Prioritária do Ceará (OCPC) e o Guia MAIS PAIC de Orientações para Implementação do Ensino
Híbrido e do Retorno Presencial;
d) Auxiliar as equipes da Célula de Fortalecimento da Alfabetização (CEFAE) e da Célula de
Fortalecimento da Gestão Municipal e Planejamento de Rede (CEMUP) na elaboração e utilização de
materiais produzidos para a execução das formações para o ensino remoto/híbrido;
e) Ministrar as formações, conforme calendário estabelecido pelos Eixos da COPEM;
f) Promover a sistematização e aprofundamento dos conteúdos veiculados por meio de comentários,
esclarecimentos de dúvidas, explicação, respostas aos questionamentos e solução de problemas;
g) Produzir materiais didáticos estruturados para o ensino remoto/híbrido, com o uso de tecnologias
voltadas para a educação, bem como ofertar adaptações a esses materiais para um uso alternativo;
h) Participar de todas as reuniões, planejamentos, encontros e seminários, dentre outros promovidos
pela coordenação dos eixos, em conformidade com a carga horária prevista na Chamada Pública;
i) Ter disponibilidade para viagens relacionadas às atividades inerentes à função;
j) Cumprir os prazos relacionados às atividades do Programa, como entrega de relatórios, materiais
das formações, assinatura de contratos, dentre outros;
k) Inserir os relatórios referentes às formações realizadas durante o ano no sistema Bolsistas Online
(www.bolsistaonline.seduc.ce.gov.br), nos prazos previamente estabelecidos;
l) Elaborar estratégias de intervenção pedagógica com as equipes técnicas da SEDUC/CREDE/SME,
sempre que necessário;
m) Estabelecer contínua interlocução com as equipes técnicas dos Eixos da COPEM/SEDUC.

- Especificar as comprovações requeridas no item 6.3.1
6.1.3. Os(as) candidatos(as) deverão anexar os documentos, listados abaixo, em PDF, integrado ao
e-mail de inscrição:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, indicando o tipo de bolsa para a qual
deseja candidatar-se, a função e o Eixo pretendido (vide modelo no Anexo I deste Edital);
b) Cópia do RG, CPF e Certificado de Nível Superior e da Pós-Graduação de maior titulação;
c) Currículo Lattes e comprovantes do currículo;
d) Comprovação de experiência profissional na área relacionada à Tecnologia aplicada à
Educação, Ensino Híbrido ou Currículo, para Eixo de Ensino Fundamental I e de Ensino
Fundamental II;
e) Comprovação de experiência profissional na área de Gestão Pedagógica aliada ao uso de
Tecnologias da Educação e Ensino Híbrido, para Eixo de Gestão;
f) Proposta de Plano de Trabalho, conforme o roteiro apresentado no Anexo IV.



- Incluir as especificações dos eixos, no item II do Anexo I

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - SEDUC
CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA

APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA – MAIS PAIC

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

I- IDENTIFICAÇÃO
NOME COMPLETO:________________________________________________________
CPF:___________________________________RG:________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________________________
TELEFONES PARA CONTATO:______________________________________________
E-MAIL:___________________________________________________________________

II- BOLSA PRETENDIDA
( ) BOLSA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA – NÍVEL I - Eixo de Ensino Fundamental I e de Ensino
Fundamental II
( ) BOLSA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA – NÍVEL I - Eixo de Gestão

_________________________, ______ de ___________________ de 20_____

Secretaria da Educação do Estado do Ceará
Fortaleza, 28 de junho de 2021


