
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE
PROFESSORAS/ES PARA ATUAREM COMO TUTORAS/ES NA FORMAÇÃO DE
IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO

O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
representada neste ato pela Secretária da Educação, a Sra. Eliana Nunes Estrela, no uso de
suas atribuições, com o objetivo de dar maior transparência aos atos da administração
pública, atendendo ao que dispõe a Lei nº 17.572 de 22 de julho de 2021, torna pública esta
CHAMADA para seleção de professoras/es da rede pública estadual do Ceará para atuarem
como TUTORAS/ES NA FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO,
com o objetivo de subsidiar a formação das/os professoras/es, gestoras/es e técnicas/os de
Crede/Sefor com vistas à implementação da reforma do Ensino Médio, proposta pela Lei nº
13.415/2017, na rede pública estadual do Ceará, tendo em vista a concessão de bolsas por
meio Programa Ceará Educa Mais, conforme especificações constantes nesta chamada,
baixa TERMO ADITIVO à citada CHAMADA e RESOLVE:

Art. 1º: Prorrogar por mais um mês a presente seleção, a fim de que sejam concluídas, a
contento, as atribuições propostas às/aos BOLSISTAS, dentre elas:

I. Subsidiar os gestores na incipiência da Implementação do Novo Ensino Médio, nas escolas
estaduais, por meio da Plataforma AVACED;

II. Auxiliar os gestores e demais professores a dirimir as dúvidas primordiais do processo de
Implementação do Novo Ensino Médio, nas escolas;

III. produzir um relatório final, detalhando as ações desenvolvidas, no período de tutoria,
elencando os desafios apresentados, bem como propondo intervenções satisfatórias;

IV. elaborar uma autoavaliação de forma a descrever o que fora apreendido, no decorrer do
processo de tutoria.
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