CHAMADA PÚBLICA AO BANCO DE GESTORES ESCOLARES PARA PROVIMENTO DO
CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR ESCOLAR DA EEM DE CROATÁ FLÁVIO RODRIGUES

O Coordenador da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação CREDE
5/TIANGUÁ, no uso de suas atribuições, atendendo ao que dispõe a Lei nº 13.513 de 19 de julho
de 2004, alterada pela Lei nº 16.379, de 16 de outubro de 2017, regulamentado pelo Decreto nº
32.426, de 21 de novembro de 2017 e de acordo com o Edital nº 024/2017 e 025/2017GAB, de 14
de novembro de 2017, alterado pelo edital 030/2017 de 06 de dezembro de 2017, resolve
RETIFICAR O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA AO BANCO DE GESTORES ESCOLARES
PARA PROVIMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR ESCOLAR DA EEM DE
CROATÁ FLÁVIO RODRIGUES.
1. DAS INSCRIÇÕES
Onde se lê:
1.4 Os candidatos interessados deverão realizar a inscrição online por meio do e-mail:
crede05@prof.ce.gov.br sendo de responsabilidade do candidato o envio da documentação
completa em formato PDF, especificando o assunto “inscrição – Chamada Pública Diretor da EEM
DE CROATÁ, FLÁVIO RODRIGUES”. Para maiores esclarecimentos, disponibilizamos os
seguintes contatos: (88) 3671-9370 ou (88) 3671-937. 1.5 As inscrições ocorrerão, de 15/12/2021
às 23h59min 22/12/2021, através do e-mail informado no item 1.4.
Leia-se:
1.4 Os candidatos interessados deverão realizar a inscrição online por meio do e-mail:
crede05@prof.ce.gov.br sendo de responsabilidade do candidato o envio da documentação
completa em formato PDF, especificando o assunto “inscrição – Chamada Pública Diretor da EEM
DE CROATÁ, FLÁVIO RODRIGUES”. Para maiores esclarecimentos, disponibilizamos os
seguintes contatos: (88) 3671-9370 ou (88) 3671-937. 1.5 As inscrições ocorrerão, de 15/12/2021
às 23h59min 27/12/2021, através do e-mail informado no item 1.4.
2 DO PROCESSO DE ESCOLHA E INDICAÇÃO
Onde se lê:
2.2 O processo de escolha constará de entrevista valendo 10 (dez) pontos, será realizado de
forma presencial, no dia 27/12, na sede da Crede 5, situada a Av. Prefeito Jacques Nunes, 1515Centro Tianguá-CEARÁ. O agendamento da entrevista será informado pelo e-mail no qual o
candidato realizou a inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato verificar suas
mensagens no e-mail em que se inscreveu e observar o agendamento de sua entrevista na
Crede5.
Leia-se:
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2.2 O processo de escolha constará de entrevista valendo 10 (dez) pontos, será realizado de
forma presencial, no dia 29/12, na sede da Crede 5, situada a Av. Prefeito Jacques Nunes, 1515Centro Tianguá-CEARÁ. O agendamento da entrevista será informado pelo e-mail no qual o
candidato realizou a inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato verificar suas
mensagens no e-mail em que se inscreveu e observar o agendamento de sua entrevista na
Crede5.
Onde se lê:
2.5 A divulgação do resultado será no dia 28 de dezembro de 2021, na página eletrônica da
SEDUC
https://www.seduc.ce.gov.br
e
na
página
da
CREDE
5/Tianguá
https://www.crede5.seduc.ce.gov.br/
Leia-se:
2.5 A divulgação do resultado será no dia 30 de dezembro de 2021, na página eletrônica da
SEDUC
https://www.seduc.ce.gov.br
e
na
página
da
CREDE
5/Tianguá
https://www.crede5.seduc.ce.gov.br/

Tianguá, 20 de dezembro de 2021.

GERSO MENDES COELHO DE MORAIS
Coordenador CREDE -5
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