
 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA FORMADORES DE PROFESSORES DOS 
ANOS INICIAIS E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

EDITAL Nº 01/2022 

 

A Secretaria Municipal da Educação de Caucaia (SME), por meio da Diretoria 

pedagógica/célula de formação continuada, estabelece e divulga normas específicas para a 

abertura de inscrições e realização de processo seletivo destinado à composição de banco de 

formadores de professores dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, do atendimento 

educacional especializado (AEE) e da educação de jovens e adultos (EJA). 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
O processo seletivo para exercício da função de formador de professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e formadores dos anos finais (6º ao 9º) dos componentes 

curriculares Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, 

do atendimento educacional especializado (AEE) e da educação de jovens e adultos (EJA) 1º 

segmento, será regido por este edital sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da 

Educação de Caucaia e destina-se ao atendimento da demanda para o ano letivo de 2022. 

1.1. Poderá se inscrever na seleção o (a) professor (a) que atenda aos seguintes requisitos: 
 

a) Ser professor (a) efetivo (a) da Prefeitura Municipal de Caucaia, cumprir carga horária de 

200 horas e ter concluído o estágio probatório. 

b) Possuir formação superior concluída em Pedagogia e/ou Letras e suas habilitações para 

candidatos (as) a formadores dos anos iniciais na área de Ciclo de Alfabetização e/ou 

Linguagens. 

c) Possuir formação superior concluída em Pedagogia e/ou Matemática para candidatos (as) a 

formadores dos anos iniciais na área de Matemática. 

d) Possuir formação superior concluída em Letras e suas habilitações para candidatos (as) a 

formadores dos anos finais no componente Língua Portuguesa. 

e) Possuir formação superior concluída em Matemática e suas habilitações para candidatos 

(as) a formadores dos anos finais na área de Matemática. 



 

 

f) Possuir formação superior concluída em História, Geografia e Ciências e suas habilitações 

para candidatos (as) a formadores dos anos finais nos componentes de História, Geografia e 

Ciências. 

g) Possuir formação superior concluída em Pedagogia para candidatos (as) a formadores da 

Educação de Jovens e Adultos 1.º segmento. 

h) Possuir formação superior concluída em Pedagogia ou licenciatura em áreas específicas 

com especialização em educação especial ou áreas afins para candidatos (as) a formadores do 

Atendimento Educacional Especializado. 

i) Ter experiência mínima de 2 (dois) anos como professor (a) do Ensino Fundamental, 

devidamente comprovada, para candidatos (as) à vaga de formador neste Ensino. 

 
 

2. DO NÚMERO DE VAGAS 

2.1. Serão oferecidas 30 vagas para formador de professores. O quadro de vagas está disposto 

no ANEXO 2. 

2.2. A distribuição de vagas será efetuada pela Secretaria Municipal de Educação, a partir de 

demandas que possam surgir. 

2.3 Serão destinadas 30 vagas para o banco de cadastro reserva a ser acionado quando houver 

vacância durante a vigência deste edital, que será de 2 (dois) anos, prorrogados por mais 2 (dois) 

anos. 

 
 

3. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

3.1. As inscrições dos (as) candidatos (as) estarão abertas no período de 07/01/2022 a 

11/01/2022, até às 23h59min, conforme explicitado no cronograma de inscrição (ANEXO I). 

3.2. Antes de efetuar a inscrição, o (a) candidato (a) deverá conhecer este edital e certificar-se 

de que preencherá os requisitos exigidos, conforme o subitem 1.1. 

3.3. No ato da inscrição, o (a) candidato (a): 
 

3.3.1. Deverá, obrigatoriamente, enviar os documentos discriminados a seguir, para o e-mail: 

cenfa.smect@escolas.caucaia.ce.gov.br, com os seguintes itens anexados: 

a) Cópia de documento de identidade com validade nacional, por exemplo, Cédula de 

Identidade ou CNH; 

b) Cópia de CPF; 
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c) Ficha de inscrição (ANEXO 3) devidamente preenchida; 
 

d) Documentos comprobatórios para a admissão ao cargo de formador previstos no subitem 

1.1. 

e) Contracheque atual; 
 

3.3.2. Quando da realização da inscrição, o (a) candidato (a) assume, sob as penas da lei, 

conhecer as instruções específicas do processo seletivo e possuir os documentos 

comprobatórios necessários para satisfação das condições exigidas por este edital, sendo 

inteiramente responsável pelas informações prestadas. 

3.3.3 O (A) candidato (a) que fornecer dados comprovadamente inverídicos pode ser excluído 

do processo seletivo pela Secretaria Municipal da Educação, em qualquer etapa e mesmo 

tendo sido aprovado (a), independente de qualquer aviso ou diligência, sendo assegurada 

ampla defesa. 

3.3.4. A Secretaria Municipal da Educação não se responsabiliza por qualquer tipo de 

problema técnico com o arquivo enviado e/ou que esteja incompleto. A documentação 

completa deverá estar legível em um único arquivo salvo em PDF atendendo às 

exigências deste edital. 

3.3.6. Para a inscrição, é expressamente necessário que o (a) candidato (a) atente-se ao perfil 

exigido para a vaga e envie a documentação completa e legível, exigida no edital, atendendo 

a vaga pretendida. 

3.3.7. Não serão aceitas inscrições recebidas por via postal, e-mail (que não seja o 

disponibilizado neste edital) ou protocolo presencial. 

3.3.8. A inscrição do (a) candidato (a) implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

3.4. A omissão de dados e irregularidades detectadas a qualquer tempo implicam 

desclassificação do (a) candidato (a) e seu retorno à função de origem. 

3.5. É vedada qualquer alteração de informação ou acréscimo de documento após o ato de 

inscrição, fora do período estabelecido no subitem 3.1. 

 

4. DAS FASES DA SELEÇÃO 

A seleção aqui exposta por esse edital será realizada em três fases a seguir descritas: 



 

 

 

4.1 PRIMEIRA FASE: ANÁLISE DE CURRÍCULO E EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

4.1.1 A primeira fase da seleção será de análise de currículo onde será verificada a titulação e 

a experiência profissional dos candidatos (as) a formador (a). 

4.1.2 O formulário padronizado exposto no ANEXO 3 e os documentos comprobatórios serão 

analisados, atribuindo especificações, quanto à titulação e a experiência profissional do 

candidato ao posto de formador. 

4.1.3 A não entrega da documentação obrigatória eliminará automaticamente o candidato. 
 

4.1.4 Não serão aceitos títulos e/ou comprovação de experiências que não estejam dispostos 

neste edital. 

4.1.5 Para a entrega da documentação obrigatória e dos itens que irão compor o currículo, os 

(as) candidatos (as) deverão: 

a) Preencher a ficha de inscrição (ANEXO 3), escaneá-la em formato PDF e enviá-la para o 

e-mail: cenfa.smect@escolas.caucaia.ce.gov.br, juntamente com a documentação obrigatória 

e os documentos para a análise de currículo. Não haverá devolução da documentação 

enviada, visto que os anexos serão encaminhados por e-mail. 

b) Enviar e-mail, com documentação exigida, no período de 07/01/2022 a 11/01/2022, até às 

23h59min. 

c) Ao enviar o e-mail com a documentação exigida, o candidato deverá inserir no campo 

“assunto” o seguinte texto: “SELEÇÃO PARA FORMADORES CAUCAIA”. 

4.1.6 Análise dos títulos e experiência profissional 
 

4.1.6.1 Durante a análise de pontuações de titulação e experiência profissional serão 

atribuídas pontuações conforme as especificações do quadro a seguir: 

 

HABILITAÇÃO DE CURRÍCULO 

TITULAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÍNIMA 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 

doutorado ou certificado/declaração de conclusão de 

doutorado na área de educação, acompanhado do 

 

 
10 

 

 
10 
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histórico do curso, na área de educação.   

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 

mestrado ou certificado/declaração de conclusão de 

mestrado na área de educação, acompanhado do 

histórico escolar. 

 

 

8 

 

 

8 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 

curso de especialização em nível de pós-graduação 

lato sensu ou certificado/declaração curso de 

especialização, acompanhado de histórico escolar, 

com carga horária mínima de 360 horas/aula, na área 

de educação. 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 
 

12 

Curso na área de educação com carga horária 

mínima de 120h/a, sendo 1,0 para cada certificado, 

limitados a dois cursos. 

 

 
1,0 

 

 
10 

Participação regular em atividades de grupos de 

pesquisa/estudo/leitura ligados a projetos de pesquisa 

na área da educação, sendo 0,25 por semestre. 

 

 
0,25 

 

 
2,0 

Publicação de livro (ISBN) ou capítulo de livro 

na área da educação, sendo 0,5 para cada 

publicação, limitadas a duas. 

 

 
0,5 

 

 
2,0 

Apresentação de comunicação oral ou painel em 

evento científico da área da educação, sendo 0,25 

para cada apresentação, limitadas a quatro. 

 

 
0,25 

 

 
2,0 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
PONTUAÇÃO 

MÍNIMA 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Tempo de experiência como formador (2,0 para cada 

ano, limitada a três anos de experiência). 

 
2,0 

 
6,0 

Tempo de experiência como professor dos anos 

iniciais,finais do ensino fundamental e da Educação 

de Jovens e Adultos desta Rede (1,0 para cada ano, 

limitado a três anos de experiência). 

 

 

1,0 

 

 

3,0 

Tempo de experiência como coordenador 

pedagógico do ensino fundamental desta Rede (1,5 

para cada ano, limitado a dois anos de experiência). 

 

 
1,0 

 

 
3,0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 30 60 

PONTUAÇÃO TOTAL MÁXIMA 30 60 
 



 

 

 

Será considerado (a) aprovado (a) para a segunda fase do certame o candidato (a) que 

obtiver pontuação mínima de 20 pontos. 

 

4.2 SEGUNDA FASE 

 
4.2.1 AULA PRÁTICA 

 

4.2.1.1 De caráter eliminatório e classificatório, a segunda fase será realizada por meio de 

uma aula prática que deverá ser ministrada pelo candidato (a) a vaga de formador (a). 

4.2.1.2 Será submetido à segunda fase somente os candidatos (as) aprovados (as) na primeira 

fase do certame. 

4.2.1.3 A data, o horário, o local e os temas das aulas serão informados com antecedência de 

no mínimo 48h (quarenta e oito horas) aos candidatos aprovados na primeira fase, por meio 

do site da Secretaria Municipal de Educação de Caucaia. 

4.2.1.4 O candidato terá vinte minutos para a explanação dos temas escolhidos. 
 

4.2.1.5 Os temas escolhidos estarão em consonância com a vaga do componente curricular 

e/ou modalidade pretendida pelo candidato (a). 

4.2.1.6 A pontuação da segunda fase será de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. O (A) candidato (a) 

que obtiver no mínimo 7 (sete) pontos, estará aprovado para a terceira fase. 

4.2.1.7 Serão levados em consideração os seguintes aspectos: 
 

a) Domínio do conteúdo alinhado ao componente ou modalidade do candidato (a) a vaga 

de formador. (2,5 pontos) 

b) Didática e metodologia alinhada ao tema proposto. (2,5 pontos) 

c) Clareza e postura durante toda a explanação. (2,5 pontos) 

d) Proposições inovadoras ao tema. (2,5 pontos) 

 

 
4.3 TERCEIRA FASE 

 

4.3.1 ENTREVISTA PRESENCIAL 

4.2.1.1 De caráter classificatório, a terceira fase constará de uma entrevista realizada por uma 

banca definida pela Secretaria Municipal de Educação. Será atribuída nota de 0 (zero) a 10 



 

 

(dez). 
 

4.2.1.2 Será aprovado na entrevista o candidato que obtiver nota mínima de 7 (sete) pontos na 

entrevista, que terá duração máxima de 15 (quinze) minutos. 

4.2.1.3 A banca examinadora será composta de pelo menos 3 (três) participantes na qual 

serão analisados os seguintes aspectos do (a) candidato (a) a vaga de formador (a): 

Aspectos Avaliados Pontuação 
Máxima 

Perfil do candidato para atuar como formador de professores e realizar o 

acompanhamento pedagógico das escolas de ensino fundamental da rede de 

ensino de Caucaia 

 

4,0 

Compreensão sobre formação de professores, proposta curricular do 

município de Caucaia e sistemas de avaliação interna e em larga escala 

 

2,0 

Experiência profissional e formação acadêmica na área pretendida pelo 

candidato 

 

2,0 

Comunicação, empatia, trabalho em equipe, motivação e criatividade 2,0 

 

 
4.3 O dia e horário da entrevista serão divulgados no site da Secretaria Municipal de 

Educação de Caucaia. 

4.4. O não comparecimento do candidato (a) no dia e horário da entrevista implicará na sua 

eliminação do certame. 

 

5. CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL 

5.1 A classificação dos (as) candidatos (as) na seleção seguirá rigorosamente a ordem 

decrescente da nota final por eles obtida. 

5.2 A nota final (NF) corresponde à média aritmética da pontuação obtida pelo candidato (a) 

na primeira fase: análise de currículo e experiência profissional, na segunda fase: aula prática 

e na terceira fase: entrevista presencial, e será calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

NF= NF1 + NF2 + NF3 / 3. 

Sendo que: 

NF: Nota final 

NF1: Nota fase 1 



 

 

NF2: Nota fase 2 

NF3: Nota fase 3 

5.3 No resultado final serão divulgadas as notas de cada um dos candidatos aprovados. 
 

5.4 O resultado final será divulgado no site da SME no dia 25/01/2022, com a relação dos 

candidatos (as) aprovados (as). 

 

 
6. LOTAÇÃO 

6.1 Os (as) candidatos (as) aprovados (as) na seleção atuarão na formação de professores dos 

anos iniciais ou finais do ensino fundamental, bem como o acompanhamento às instituições 

de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Caucaia. 

6.2 A chamada seguirá a ordem decrescente da nota final obtida pelos (as) candidatos (as) e 

atenderá a demanda de lotação da Secretaria Municipal de Educação de Caucaia. 

 

7. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

7.1 Para a interposição do recurso caberá análises acerca do currículo e da aula prática, na 

qual não terão efeito suspensivo sobre o processo. 

7.2 O recurso deverá conter: 
 

a) Nome completo e CPF; 

b) Exposição fundamentada das razões que o (a) motivam com documentação 

comprobatória. 

7.3 Constatada a procedência do recurso, será feita a reclassificação e dado conhecimento aos 

(às) interessados (as). 

7.4 A interposição de recurso deverá ser feita via e-mail, 

cenfa.smect@escolas.caucaia.ce.gov.br, seguindo cronograma presente no ANEXO 1. 
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ANEXO 1 - CRONOGRAMA 
 

 

DATA ATIVIDADE OBSERVAÇÕES: 

 

07/01/2022 
 

Lançamento do edital 
 

https://www.smecaucaia.com.br 

07/01/2022 à 

11/01/2022 

 
Período de inscrição e 1º fase do certame. 

 

https://www.smecaucaia.com.br 

 

 
13/01/2022 

Divulgação do resultado da 1ª fase e 

cronograma das aulas práticas e local de 

realização. 
Divulgação das temáticas das aulas 

práticas. 

 

 
https://www.smecaucaia.com.br 

 
14/01/2022 

 
Interposição de recurso da 1ª fase 

 
cenfa.smect@escolas.caucaia.ce.gov.br 

 
17/01/2022 

 

Realização da 2º fase da seleção (aulas 

práticas) 

 
Auditório da SME 

 
18/01/2022 

Divulgação do resultado da 2ª 

fase e o cronograma das 
entrevistas 

 
https://www.smecaucaia.com.br 

 
19/01/2022 

 

Interposição de recurso do resultado da 

2º fase 

 
cenfa.smect@escolas.caucaia.ce.gov.br 

 

 
20/01/2022 

 

Realização da 3ºfase 
(Entrevistas Individuais) 

 

 
Auditório da SME 

 
21/01/2022 

 
Divulgação do resultado preliminar 

 
https://www.smecaucaia.com.br 

 
24/01/2022 

 
Interposição de recursos da 3º fase 

 
cenfa.smect@escolas.caucaia.ce.gov.br 

 
25/01/2022 

 
Resultado Final 

 
https://www.smecaucaia.com.br 
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https://www.smecaucaia.com.br/
https://www.smecaucaia.com.br/
mailto:cenfa.smect@escolas.caucaia.ce.gov.br
https://www.smecaucaia.com.br/
mailto:cenfa.smect@escolas.caucaia.ce.gov.br
https://www.smecaucaia.com.br/
mailto:cenfa.smect@escolas.caucaia.ce.gov.br
https://www.smecaucaia.com.br/


 

 

 

 

ANEXO 2 - QUADRO DE VAGAS 
 
 

SEGMENTOS/MODALIDADES VAGAS 

 

 

 
Anos Iniciais 

- Formadores de Língua Portuguesa p/ ciclo de 

alfabetização. 

- Formadores de Língua Portuguesa p/ 4º e 5º. 

- Formador de Matemática p/ ciclo de alfabetização. 

- Formador de Matemática p/ 4º e 5º. 

 

 

 

 
Anos Finais 

- Formadores de Matemática. 

- Formadores de Língua Portuguesa. 

- Formador de História. 

- Formador de Ciências. 

- Formador de Geografia. 

- Formador de Língua Inglesa. 

AEE (Atendimento Educacional 

Especializado) 

- Formadores do Atendimento Educacional 

Especializado. 

EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) 

- Formadores da Educação de Jovens e Adultos (1º 

segmento). 



 

 

 

ANEXO 3 - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

DATA DA INSCRIÇÃO:  / /2022 CPF:  Nº DE FOLHAS:   

IDENTIFICAÇÃO: 

NOME:  MATRÍCULA:   

E-MAIL: 

TELEFONE CELULAR (WHATSAPP): 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

BAIRRO/MUNICÍPIO: 

LOTAÇÃO 2021 

UNIDADE (S) ESCOLAR (ES): 

a)    

b)    

c)    

REGIÃO:   CARGA HORÁRIA:    

 

TURMAS DE LOTAÇÃO:    

COMPONENTE CURRICULAR:     

DOCUMENTAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL 

( ) Ficha de inscrição 

( ) Documento de identidade  

( ) CPF 

( ) Declaração comprovando pelo menos 2(dois) anos experiência no pleno exercício do magistério 

( ) Contracheque atual 

( ) Formulário padronizado de Habilitação de Currículo com os documentos 



 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO PRETENDIDA: (Escolher, no máximo, 2 (duas) opções): 

1. ( ) Anos Iniciais Língua Portuguesa p/ ciclo de alfabetização 

2. ( ) Anos Iniciais Língua Portuguesa p/ 4º e 5º 

3. ( ) Anos Iniciais Matemática p/ ciclo de alfabetização 

4. ( ) Anos Iniciais Matemática p/ 4º e 5º 

5. ( ) Anos Finais Matemática 

6. ( ) Anos Finais Língua Portuguesa 

7. ( ) Anos Finais História 

8. ( ) Anos Finais Ciências 

9. ( ) Anos Finais Geografia 

10. ( ) Anos Finais Língua Inglesa 

11. ( ) AEE – Atendimento Educacional Especializado 

12. ( ) EJA 1º Segmento (Educação de Jovens e Adultos) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

NOME COMPLETO: 

CPF: 

EXPOSIÇÃO FUNDAMENTADA DO RECURSO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


