
ATO Nº 14.495/2016-GP O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no
uso de suas atribuições que lhe confere oArt. 66, Inciso II da Lei Orgânica do
Município, c/c a Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013,
RESOLVE: Exonerar a partir desta data o Sr. FRANCISCO ISMERINO
VASCONCELOS MENDES, MATRICULA: 17936, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Especial - DAS 08, com lotação no
Gabinete do Prefeito deste Município. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO
JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 09 de maio de 2016.
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal -
LUCIANO DE ARRUDA COELHO FILHO - Chefe do Gabinete do
Prefeito.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDITAL DE CONCURSO
PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2016 - A PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOBRAL, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
representada pela Senhora IRACEMA RODRIGUES SAMPAIO
SOUZA, no uso das suas atribuições legais, tornam pública a realização
do Concurso Público de Provas e Títulos, a realizar-se de acordo com as
normas contidas neste Edital e sob a coordenação técnico-administrativa
do INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - IADE/UVA,
com sede na cidade de Sobral, Estado do Ceará, sito à Rua Domingos
Rodrigues nº 239, Bairro Coração de Jesus, CEP.: 62.043-280, inscrito
no CNPJ sob o nº 05.130.881/0001-89 UVA, destinado ao provimento
de cargos vagos de Professor do Sistema Municipal de Ensino e os que
vierem a vagar ou forem criados no prazo de validade do concurso,
conforme discriminado nos anexos integrantes deste Edital. 1. DOS
CARGOS 1.1. O Concurso destina-se ao preenchimento de cargos de
professor existentes no Sistema Municipal de Ensino, sendo explicitados
nos anexos integrantes do Edital o quantitativo de cargos, nomenclatura,
habilitação exigida e valor da remuneração. 1.2. O quantitativo de cargos
e valor da remuneração são os constantes do anexo I, integrante deste
Edital. 1.3. A nomeação dos concursados habilitados será feita
obedecendo rigorosamente à ordem de classificação geral, passando, o
professor nomeado, a fazer parte do quadro de servidores do município
de Sobral, regido por legislação própria. 1.4. Conforme estabelece o art.
37, XVI, da Constituição Federal de 1988, ficam impedidos de ser
nomeados os servidores e empregados públicos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluindo os servidores do
município de Sobral, os servidores e empregados públicos de quaisquer
de suas subsidiárias e controladas, salvo nos casos de acumulação lícita
de cargos. 1.5. O candidato aprovado e investido em cargo público de
provimento efetivo regulamentado por este Edital ficará submetido ao
Regime Jurídico Único (Lei Municipal nº 038 de 15 de dezembro de
1992), c/c a Lei nº 256, de 30 de março de 2000, c/c a Lei nº 1021 de 30 de
junho de 2010. 2. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO
CARGO 2.1. São condições para concorrer: a)Ser brasileiro nato ou
naturalizado; conforme disposto na Constituição Federal/1988, ou
cidadão português, conforme o artigo 12 da Constituição Federal/1988 e
o Decreto Federal n.º 70.436/1972; b)Ter, na data da posse, idade mínima
de 18 (dezoito) anos completos, ou ser emancipado; c)Estar em dia com
as obrigações eleitorais; d)Estar quite com as obrigações militares (se do
sexo masculino); e)Ter, na data da posse, a escolaridade prevista neste
Edital para os cargos; f)Possuir aptidão física e mental compatível com o
exercício do cargo, comprovada em inspeção médica oficial, que será
realizada de acordo com a definição do Município de Sobral-CE, antes
da posse. O candidato que não possuir aptidão física e mental compatível
com o cargo será eliminado do concurso; g)Preencher as demais
condições legais exigidas para o cargo que pleiteia, nos termos dos
anexos deste Edital. 3. DAS INSCRIÇÕES 3.1. As inscrições serão
realizadas através do site http://concursos.uvanet.br, no período de 30 de
maio a 17 de junho de 2016. 3.2. Para inscrever-se o candidato deverá
acessar o site http://concursos.uvanet.br, preencher a ficha requerimento

de inscrição on line, imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da
taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), até a data de
vencimento. 3.2.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição
através de depósito em caixa eletrônico, cheque, depósito em conta
corrente, ordens de pagamento ou qualquer outra forma diferente da
prevista neste Edital. 3.2.2. O pagamento do boleto deverá ser realizado,
OBRIGATORIAMENTE, até o dia 20 de junho de 2016. 3.2.3. Os
candidatos que desejarem solicitar isenção da taxa de inscrição deverão
efetuar sua inscrição somente no período de 30 de maio a 03 de junho de
2016. A ficha requerimento de inscrição disponível no site
http://concursos.uvanet.br, deverá ser entregue juntamente com a
documentação exigida, à Comissão Executiva do Processo Seletivo -
CEPS, à Av. Dr. Guarany, 317, Bairro Derby, Sobral-CE, no mesmo
período, nos horários de 08 às 11 horas e de 14 às 17 horas, e proceder
conforme item 4 deste Edital. 3.2.4. Os candidatos que se inscreverem
para as vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais
deverão entregar, até o último dia de inscrição, à Comissão Executiva do
Processo Seletivo - CEPS, à Av. Dr. Guarany, 317, Bairro Derby, Sobral-
CE, nos horários de 08 às 11 horas e de 14 às 17 horas, a ficha
requerimento de inscrição disponível no site http://concursos.uvanet.br e
laudo médico, conforme itens 5.1.4 e 5.1.4.1 deste Edital. 3.3. A
Organizadora não se responsabilizará por problemas decorrentes do
processo de recebimento da taxa de inscrição, por parte da instituição
financeira arrecadadora, que possam acarretar indeferimento do pedido
de inscrição do candidato. 3.4. A inscrição somente será efetivada após a
confirmação de pagamento do boleto impresso através do site
http://concursos.uvanet.br ou validação da isenção. 3.5. Não será
devolvido o valor da taxa de inscrição ao candidato que, após o
pagamento, desistir de participar do Concurso Público ou não preencher
qualquer das condições e requisitos estabelecidos neste Edital. 3.6. A
inscrição, para todo e qualquer efeito, vale como forma expressa de
concordância por parte do candidato de todas as condições, normas e
exigências estabelecidas neste Edital. 3.7. Anular-se-á, sumariamente, a
inscrição e todos os atos dela decorrentes, se o candidato não atender a
todas as condições estabelecidas neste Edital. 3.8. São de
responsabilidade única do candidato os dados cadastrais informados na
solicitação de inscrição, inclusive quanto à declaração de deficiência e
escolha do cargo. 3.9. A Organizadora não se responsabiliza por
inscrições não recebidas por motivos de ordem técnica dos
computadores, na hipótese de as falhas não serem de sua
responsabilidade. 3.10. Não haverá sob qualquer pretexto inscrições
provisórias ou condicionais. 3.11. Não serão recebidas inscrições via
postal, fax, condicional e/ou extemporâneas. 3.12. O candidato poderá
inscrever-se em apenas um cargo. 3.13. A candidata lactante poderá
amamentar durante a realização das provas, desde que leve um
acompanhante, que ficará em local determinado pela Comissão do
Concurso Público e será responsável pela guarda da criança. 3.13.1.
Durante o período de amamentação, a candidata lactante será
acompanhada por fiscal do sexo feminino, que garantirá que sua conduta
esteja de acordo com os termos e condições estabelecidos na legislação
vigente. 3.13.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação no
período de duração da prova. 3.14. A relação dos candidatos com
inscrição indeferida será divulgada no dia 27 de junho de 2016, através
do site http://concursos.uvanet.br. Os candidatos com inscrição
indeferida poderão interpor recurso, mediante entrega de requerimento
por escrito com as devidas justificativas e prova, na sede da CEPS, à Av.
Dr. Guarany, 317, Bairro Derby, Sobral-CE nos horários de 08 às 11 horas
e de 14 às 17 horas, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da
divulgação do resultado. 3.15. O candidato com inscrição indeferida que
não comparecer à sede da CEPS no prazo indicado para regularizar a sua
inscrição estará automaticamente eliminado do certame. 3.16. As
inscrições serão por modalidade de ensino e área de conhecimento. 3.17.
No ato da inscrição, o candidato fica ciente de que poderá ser nomeado,
seguindo a ordem de classificação geral, para quaisquer escolas da sede
ou distritos ou quaisquer das salas localizadas em prédios das referidas
escolas e/ou anexos. 4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 4.1.
Haverá isenção total do valor da taxa de inscrição nos seguintes casos:
4.1.1. Para os doadores de sangue, nos termos da Lei nº 223 de
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01/07/1999. 4.1.2. Para os candidatos que estiverem inscritos no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal CadÚnico
e quem for membro de família de baixa renda, conforme estabelecido no
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e no Decreto Federal nº 6.593,
de 02 de outubro de 2008: 4.1.2.1. Estar inscrito no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal há no mínimo 45 dias. 4.1.2.2.
Ter perfil de renda familiar de até meio salário mínimo per capita ou
renda familiar total de até 3 salários mínimos. 4.2. Para usufruto de tal
direito, o candidato deverá: 4.2.1. Solicitar a isenção durante o
preenchimento da ficha requerimento de inscrição on line. 4.2.2.
Entregar na Comissão Executiva do Processo Seletivo CEPS, à Av. Dr.
Guarany, nº 317, Bairro Derby, Sobral-CE, no período de 30 de maio a 03
de junho de 2016, nos horários de 08 às 11 horas e de 14 às 17 horas, os
seguintes documentos: 4.2.2.1. PARA OS DOADORES DE SANGUE:
F icha reque r imen to de insc r i ção d i spon íve l no s i t e
http://concursos.uvanet.br e original da certidão, expedida pelo
HEMOCE, comprovando 2 (duas) doações de sangue num período de 1
(um) ano e que a última doação tenha sido feita em um prazo de até 12
(doze) meses da realização do Concurso Público. 4.2.2.2. PARA OS
CANDIDATOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO PARA
PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CADÚNICO:
F icha reque r imen to de insc r i ção d i spon íve l no s i t e
http://concursos.uvanet.br e declaração original que contenha a
indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo
CadÚnico, em nome do candidato, expedida pelo órgão competente. 4.3.
As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do
candidato, podendo este, a qualquer momento, se agir de má-fé,
utilizando-se de declaração falsa, estar sujeito às sanções previstas em
lei, sendo também eliminado do Concurso Público e responder por crime
contra a fé pública, sem prejuízo de outras sanções legais. 4.4. Serão
desconsiderados os pedidos de isenção do pagamento da taxa de
inscrição do candidato que: a) omitir informações e/ou torná-las
inverídicas; b) fraudar e/ou falsificar as informações apresentadas; c)
não solicitar a isenção no ato do preenchimento da ficha requerimento de
inscrição on line. 4.5. A solicitação de isenção da taxa de inscrição
poderá ser feita por representante do candidato. Serão aceitos até 5
(cinco) requerimentos por cada representante. 4.6. A documentação
entregue para obtenção de isenção é de inteira responsabilidade do
candidato, não sendo aceitas entrega, substituição ou complementação
de documentos após o dia 03 de junho de 2016, depois das 17 horas. 4.7.
O recebimento da documentação do candidato não garante a concessão
do benefício. A análise da documentação será realizada posteriormente
pela CEPS e caberá ao candidato verificar a validação da isenção a partir
do dia 10 de junho de 2016, através do site http://concursos.uvanet.br.
4.8. O candidato cujo pedido de isenção não for aceito e não efetuar o
pagamento da taxa de inscrição até o dia 20 de junho de 2016, terá sua
inscrição indeferida, sendo eliminado do Concurso Público. 5. DOS
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 5.1. Às pessoas
portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de inscrição

no presente Concurso Público. 5.1.1. De acordo com os parágrafos 1º e 2º
do Art. 37 do Decreto Federal nº 3.298/99, de 20/12/99, o candidato
portador de necessidades especiais, em razão da necessidade de
igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas do cargo pretendido,
sendo reservado no mínimo o percentual de cinco por cento em face da
classificação obtida. Caso a aplicação do percentual resulte em número
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro
subsequente. 5.1.2. Às pessoas portadoras de necessidades especiais,
que pretenderem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no
Art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal e Decreto Federal n.º
3.298/99 de 20/12/99, é assegurado o direito de inscrição no presente
Concurso Público, desde que a necessidade especial de que são
portadoras seja compatível com as atribuições objeto do cargo em
provimento. 5.1.3. Consideram-se pessoas portadoras de necessidades
especiais aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no
Art. 4º do Decreto Federal n.º 3.298/99. 5.1.4. No ato da solicitação de
inscrição on line, o candidato portador de necessidades especiais deverá
declarar essa condição e a deficiência da qual é portador, e entregar, até o
último dia de inscrição, na Comissão Executiva do Processo Seletivo -
CEPS, à Av. Dr. Guarany, 317, Bairro Derby, Sobral-CE, nos horários de
08 às 11 horas e de 14 às 17 horas, a ficha requerimento de inscrição
disponível no site http://concursos.uvanet.br e Laudo Médico atestando
a espécie e o grau, ou nível da deficiência, bem como a provável causa da
deficiência. Este Laudo será retido e ficará anexado à Ficha de Inscrição.
5.1.4.1. O Laudo Médico mencionado no item anterior deverá ser
original, conter assinatura com carimbo e nº do CRM do médico
responsável e terá validade somente para este Concurso Público, não
sendo devolvido, nem fornecidas cópias do mesmo. 5.1.5. Caso o
candidato não entregue o Laudo Médico, não será considerado como
portador de necessidades especiais apto para concorrer às vagas
reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção em seu cadastro de
inscrição. 5.1.6. Será eliminado da lista de portadores de necessidades
especiais o candidato cuja deficiência informada não se constate. 5.1.7.
O candidato portador de necessidades especiais que, no ato da solicitação
de inscrição on line, não declarar esta condição, conforme as
determinações previstas neste Edital, não poderá impetrar recurso em
favor de sua situação. 5.1.8. Caso necessite de prova diferenciada ou
condições especiais para se submeter às provas e demais exames
previstos neste Edital, o candidato portador de necessidades especiais
deverá solicitá-las por escrito no ato da inscrição, na Comissão
Executiva do Processo Seletivo - CEPS, à Av. Dr. Guarany, 317, Bairro
Derby, Sobral-CE, nos horários de 08 às 11 horas e de 14 às 17 horas,
justificando os motivos de sua solicitação. Os candidatos que não o
fizerem, seja qual for o motivo alegado, não terão o pedido atendido.
5.1.9. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de
acuidade visual, passíveis de correção simples do tipo miopia,
astigmatismo, estrabismo e congêneres. 5.1.10.As pessoas portadoras de
necessidades especiais, resguardadas as condições previstas no Decreto
Federal n.º 3.298/99, particularmente em seu Art. 40, participarão do
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http://concursos.uvanet.br, a partir do dia 11 de julho de 2016. 9.6.2. Não
haverá, sob hipótese alguma, aplicação de provas fora dos locais
indicados no Cartão de Informação. 9.7. O candidato deverá comparecer
ao local das provas uma hora antes do horário previsto para o início das
mesmas, munido de caneta esferográfica de tinta azul fabricada em
material transparente, cartão de informação e documento oficial de
identidade, não sendo admitido na sala o candidato que se apresentar
após o início das provas. 9.7.1. PARA TEREM ACESSO AO LOCAL
DAS PROVAS, OS CANDIDATOS DEVERÃO APRESENTAR,
OBRIGATORIAMENTE, ORIGINAL DO DOCUMENTO OFICIAL
DE IDENTIDADE E O CARTÃO DE INFORMAÇÃO. NÃO SERÃO
ACEITOS COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE, POR SEREM
DESTINADOS A OUTROS FINS, A CERTIDÃO DE NASCIMENTO,
O TÍTULO DE ELEITOR, CPF, A CARTEIRA DE RESERVISTA E A
CARTEIRA DE ESTUDANTE. 9.7.2. Será aceito Boletim de
Ocorrência Policial, expedido há no máximo 90 (noventa) dias da data de
realização do Concurso Público, somente nos casos de perda, furto ou
roubo do documento oficial de identidade. 9.8. Será considerada nula a
resposta marcada no cartão-resposta que contiver indicação de mais de
uma alternativa ou ainda omissão ou rasura. 9.9. Não haverá segunda
chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou retardamento
do candidato na sua exclusão do concurso, seja qual for o motivo
alegado. 9.10. Durante as provas não será permitida qualquer espécie de
consulta, nem uso de máquina calculadora, telefone celular ou outro
aparelho eletrônico. 9.11.Ao terminar as provas o candidato entregará ao
fiscal o caderno de questões, juntamente com o cartão-resposta e a folha
de redação. 10. DAPROVADIDÁTICA(AULA) 10.1.AProva Didática
constará de uma aula, cujo tema será sorteado com antecedência de 24
(vinte e quatro) horas, em local, data e horário divulgados juntamente
com o resultado da Prova Objetiva. 10.2. O sorteio se dará por ordem
alfabética dos candidatos aprovados na primeira e na segunda fases.
10.3. Quando o candidato não estiver presente ou representado, na hora
estabelecida para o sorteio de seu tema, a Comissão Executiva do
Processo Seletivo CEPS realizará o sorteio e caberá ao candidato
informar-se do tema sorteado, não podendo pleitear adiamento do
horário previsto para o início de sua Prova Didática, nem reclamar do
tema sorteado. 10.4. A representação de que trata o parágrafo anterior
deverá ser feita mediante autorização por escrito com firma reconhecida
em cartório. 10.5. Os temas da aula, bem como a escala de pontuação,
constam no anexo IV deste Edital. 10.6. A Prova Didática (3ª fase) terá
duração de, no mínimo 30 (trinta) e, no máximo, 40 (quarenta) minutos,
devendo o candidato apresentar à Banca Examinadora o Plano de Aula,
em 3 (três) vias, no início da mesma. 10.6.1. O candidato que não
cumprir o tempo estabelecido no item anterior obterá pontuação igual a
ZERO na Organização do Tempo Pedagógico, prevista na Escala de
Pontuação da Prova Didática constante no anexo IV deste Edital. 10.7.
Caberá ao candidato providenciar os recursos didáticos necessários à
ilustração de sua aula, não tendo a CEPS a obrigação de disponibilizar
qualquer material ou instrumentos necessários à exposição do candidato.
10.8. Não será permitido ao candidato convidar pessoas para assistirem à
ministração de sua aula. 10.9. Não será permitida a gravação da aula
durante apresentação, nem registros de fotos do local e de pessoas
envolvidas no processo. A veiculação destes pode respaldar a
Coordenação para abertura de processos judiciais. 10.10. Aparelhos
celulares e outros, sonoros e de gravação, deverão ser mantidos
desligados durante a Prova Didática. Caso a apresentação seja
interrompida por motivo destes, o candidato poderá sofrer redução na
pontuação. 10.11. Não será permitido ao candidato assistir à Prova
Didática de qualquer um dos seus concorrentes, mesmo se convidado por
candidato concorrente, conforme previsto no item 10.8. 11. DOS
TÍTULOS 11.1. A entrega dos títulos, devidamente comprovados,
obedecerá à discriminação do anexo V deste Edital. 11.1.1. Não serão
aceitos protocolos de documentos, devendo ser apresentada fotocópia
autenticada em cartório. 11.1.2. O candidato deverá apresentar
certificação dos cursos de Pós-Graduação Lato e/ou Stricto Sensu
emitida por Instituição Oficial ou Particular devidamente credenciada e
cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, os quais deverão ser
analisados e avaliados. 11.1.3. As declarações comprobatórias de
experiência profissional deverão ter firma reconhecida em cartório e
somente assinadas pelo Gestor da Instituição de Ensino. 11.1.4. As
cópias de quaisquer outros documentos comprobatórios de experiência
profissional deverão ser autenticadas em cartório. 11.1.5. É de exclusiva
responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos
títulos, na Prefeitura Municipal de Sobral Secretaria da Educação, à Rua
Viriato de Medeiros, nº 1250, 2º andar, Centro, Sobral-CE, no horário de

processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima
exigida para todos os demais candidatos. 5.1.11. Não havendo
candidatos aprovados para as vagas reservadas a portadores de
necessidades especiais, estas serão preenchidas pelos demais candidatos
que não tenham esta condição, com estrita observância da ordem
classificatória. 5.1.12. Os casos omissos neste Edital, em relação aos
portadores de necessidades especiais, obedecerão ao disposto no
Decreto Federal n.º 3.298/99. 6. DADOCUMENTAÇÃO EXIGIDANO
ATO DA NOMEAÇÃO 6.1. No ato da nomeação, serão exigidos os
seguintes documentos: a)Carteira de Identidade; b)Título de Eleitor e
comprovante de votação na última eleição; c)CPF; d)Inscrição no PIS ou
PASEP; e)Carteira Profissional (parte retrato e parte dados pessoais);
f)02 (duas) fotos 3x4; g)Carteira de Reservista, se do sexo masculino;
h)Certificado de Graduação referente ao cargo, conforme anexo II deste
Edital; i)Comprovante de Residência atual COELCE, SAAE, Telefone
fixo. Se em nome do marido ou esposa, comprovar com Certidão de
Casamento e o boleto. Se em nome de outra pessoa, comprovar com
declaração e o boleto; j)Comprovante de conta corrente na Caixa
Econômica (se já possuir conta). 6.2. Apresentar 02 (duas) cópias e
originais da documentação acima, para efeito de autenticidade. 7. DO
PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO 7.1. O Concurso terá
validade pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da data da sua
homologação, podendo ser prorrogado por igual período, por ato da
autoridade que tenha determinado sua abertura. Durante o prazo de
validade do concurso, os cargos que vagarem e os que forem criados
poderão ser preenchidos pelos candidatos aprovados. 8. DO
PROCESSO SELETIVO 8.1. O Concurso constará de quatro fases: a
primeira fase é eliminatória e classificatória e será composta de Prova
Objetiva com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha; a segunda
fase é eliminatória e classificatória e constará de Prova de Redação; a
terceira fase é apenas classificatória e constará de Prova Didática (aula);
a quarta fase é, também, apenas classificatória e será composta de Prova
de Títulos. 8.1.1. A Prova Objetiva (1ª fase) constará de 50 (cinquenta)
questões de múltipla escolha, e versará sobre o programa publicado no
anexo III deste Edital. 8.1.2. A Prova de Redação (2ª fase) será realizada
conforme o disposto no item 9.3. juntamente com a Prova Objetiva (1ª
fase). 8.1.3. A Prova Didática (3ª fase) será feita apenas pelos candidatos
habilitados na primeira e segunda fases, em local, horário e data
publicados com a divulgação de seus resultados. 8.1.4. A Prova de
Títulos (4ª fase) obedecerá aos critérios do anexo V deste Edital. 9. DA
PROVA OBJETIVA E DA PROVA DE REDAÇÃO 9.1. Os candidatos
ao cargo de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental Inicial
(Infantil Bebê ao 5º ano) farão uma Redação e uma Prova Objetiva com
50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, sendo 15 (quinze) questões
de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Matemática, 03 (três)
questões de História, 03 (três) questões de Geografia, 03 (três) questões
de Ciências, 10 questões de conhecimento sobre Educação Infantil e
Alfabetização na Perspectiva da Formação de Leitores nas Séries iniciais
do Ensino Fundamental, 03 questões sobre Educação Pública Municipal
de Sobral e 03 questões sobre Conhecimentos Didáticos, conforme
conteúdo programático constante no anexo III deste Edital. 9.2. Os
candidatos ao cargo de Professor de Ensino Fundamental Final (6º ao 9º
ano) farão uma Prova de Redação e uma Prova Objetiva com 50
(cinquenta) questões de múltipla escolha, sendo 20 (vinte) questões de
Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Didática, 05 (cinco) questões
sobre Educação Pública Municipal de Sobral e 20 (vinte) questões de
Conhecimentos Específicos da área de opção do candidato, conforme
conteúdo programático constante no anexo III deste Edital. 9.3. A prova
de REDAÇÃO será uma composição em prosa de no mínimo 15 (quinze)
e no máximo 30 (trinta) linhas, realizada em torno de tema a ser indicado
pela Comissão Executiva do Processo Seletivo - CEPS e avaliada com
relação aos aspectos de conteúdo, ortografia, pontuação e estruturação
correta das frases. 9.4. Na prova de REDAÇÃO serão considerados os
aspectos: a)Relacionamento com o tema; b)Ordenação lógica do
pensamento; c)Correção e linguagem. 9.5. Será atribuída nota ZERO à
Prova de Redação enquadrada em qualquer das situações abaixo: a)Fora
do tema; b)Escrita a lápis; c)Escrita em versos; d)Escrita de forma
ilegível; e)Com identificação do candidato fora do local especificado;
f)Com menos de 15 (quinze) linhas. 9.6. A aplicação das provas será no
dia 17 de julho de 2016, das 8 às 12:30 horas, em local a ser divulgado no
cartão de informação do candidato. 9.6.1. O cartão de informação,
documento indispensável para o acesso do candidato ao local de
realização das provas, será disponibilizado para impressão no site
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em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, não comprovar
as exigências contidas nos anexos integrantes deste Edital, quando
convocado para nomeação, ou deixar de comprovar, através de
perícia médica, a deficiência compatível com o cargo para o qual se
inscreveu. 18.3. O candidato deverá apresentar certificação emitida
por Instituições credenciadas e cursos reconhecidos pelo Ministério
da Educação, os quais deverão ser analisados e avaliados pelo órgão
competente. 18.4. Será excluído do concurso, por ato da Comissão
Executiva do Processo Seletivo CEPS da Universidade Estadual
Vale do Acaraú, o candidato que: a)for surpreendido durante a
realização das provas em comunicação com outro candidato, bem
como utilizando-se de qualquer espécie de consulta, máquina
calculadora, telefone celular, ou outro aparelho eletrônico, ou ainda
de livros, notas ou impressos não permitidos; b)não apresentar
documento de identidade, ou quaisquer outros que por força de Lei
Federal tenham força de identidade, e o cartão de informação no ato
da realização da prova; c)ausentar-se da sala de prova sem o
acompanhamento de fiscal, durante a realização da prova. 18.5. A
inscrição do candidato importará em conhecimento e aceitação das
normas estabelecidas neste Edital. 18.6. Após a solicitação de inscrição
on line, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo, bem como não
haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga a título de
ressarcimento das despesas com material e serviços. 18.7. O candidato
que tenha vínculo funcional com o Município de cargo passível de
acumulação deverá optar, no ato da nomeação, pelo cargo para o qual se
habilitou no presente concurso, devendo apresentar Certidão Negativa
de Acumulação, expedida pela Secretaria da Gestão do Município de
Sobral. 18.8. O candidato convocado para a posse que não se apresentar
será considerado desistente, perderá o direito de nomeação e será
substituído pelo candidato imediatamente subsequente na lista de
classificação final, do mesmo cargo, considerando-se a omissão também
como desistência. 18.9. O cronograma do concurso consta no anexo VI
deste Edital. 18.10. O resultado de cada uma das fases do Concurso será
divulgado no site http://concursos.uvanet.br. 18.11. Os casos omissos
serão resolvidos pela Comissão Executiva do Processo Seletivo CEPS,
nos termos estabelecidos em contrato. 18.12. São partes integrantes
deste Edital os seguintes anexos: a)Anexo I Relação de Vagas e Salário
b)Anexo II Qualificação Exigida/Descrição dos cargos c)Anexo III
Programa das Provas Objetivas d)Anexo IV Programas das Provas
Didáticas - Aulas e)Anexo V Critérios de Pontuação dos Títulos
f)Anexo VI Cronograma Geral Paço Municipal Prefeito José Euclides
Ferreira Gomes, em Sobral, 03 de maio de 2016. IRACEMA
RODRIGUES SAMPAIO SOUZA - Secretária da Educação em
Exercício.

08 às 14 horas, nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2016, conforme anexo
VI deste Edital. 12. DO JULGAMENTO DAS PROVAS 12.1. A
Prova Objetiva (1ª fase), com 50 (cinquenta) questões de múltipla
escolha, e a prova de redação (2ª fase) serão avaliadas, cada uma, na
escala de 0 (zero) a 1000 (mil) pontos. 12.2. Somente serão
corrigidas as redações dos candidatos que obtiverem pontuação igual
ou superior a 600 pontos na Prova Objetiva. 12.3. Será considerado
habilitado para a Prova Didática (3ª fase) o candidato que obtiver
pontuação igual ou superior a 500 pontos na Prova de Redação. 12.4.
A Prova Didática (3ª fase) será avaliada na escala de 0 (zero) a 1000
(mil) pontos, conforme escala de pontuação discriminada no anexo
IV deste Edital. 12.5. A Prova de Títulos obedecerá aos critérios do
anexo V deste Edital.

13.2. Os candidatos serão classificados em ordem geral decrescente
da nota final. 13.3. Em caso de empate na classificação final, serão
adotados os seguintes critérios para desempate, na seguinte ordem:
1ºMaior nota na Prova Objetiva 1ª Fase; 2ºMaior nota na Prova de
Redação 2ª Fase; 3ºMaior nota na Prova Didática 3ª Fase; 4ºMaior
Idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento. 14. DOS
RECURSOS 14.1. Do resultado de cada uma das fases do concurso
cabe recurso, dentro de 1 (um) dia útil da divulgação dos respectivos
resultados, à Comissão Executiva do Processo Seletivo CEPS da
Universidade Estadual Vale doAcaraú, localizada àAv. Dr. Guarany,
317, Bairro Derby, Sobral-CE, nos horários de 08 às 11 horas e de 14
às 17 horas. 14.2. A CEPS - UVA somente tomará conhecimento de
recursos que versem diretamente sobre a elaboração e gabaritos da
Prova Objetiva do Concurso Público no prazo de 1 (um) dia útil
contado da divulgação do gabarito preliminar. 14.3. Os pontos
correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a
todos os candidatos que não obtiveram os pontos na correção inicial.
14.4. Do resultado final do Concurso Público cabe recurso, recebido
no prazo de 1 (um) dia útil, contado da sua divulgação. 14.5. Os
recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da CEPS/UVA e
entregues na sede da Comissão Executiva do Processo Seletivo
CEPS, à Av. Dr. Guarany, 317, Bairro Derby, Sobral-CE, nos
horários de 08 às 11 horas e de 14 às 17 horas. 14.6. Não serão
analisados os pedidos de recurso apresentados fora do prazo e/ou em
local diferente, sem fundamentação, fora de contexto ou de forma
diferente da estipulada neste Edital. 14.7. O resultado dos recursos,
assim como as alterações de gabarito que vierem a ocorrer após o
julgamento dos mesmos, estarão à disposição dos candidatos junto à
Comissão Executiva do Processo Seletivo CEPS. 15. DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 15.1. O presente concurso tem como
embasamento legal as Legislações Federal, Estadual e Municipal
vigentes. 16. DA CARGA HORÁRIA 16.1. A carga horária será de
20 (vinte) horas semanais. 17. DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 17.1.
Os ocupantes dos cargos de provimento efetivo ficam sujeitos ao
cumprimento obrigatório do Estágio Probatório de 3 (três) anos entre
a posse e a investidura permanente, obedecendo às normas
estabelecidas na Lei 256, de 30 de março de 2000 c/c a Lei nº 1021 de
30 de junho de 2010, e regulamentado, através de decretos,
expedidos pela Prefeitura Municipal de Sobral. 18. DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS 18.1. A habilitação no concurso público
não assegura ao candidato o direito ao ingresso automático no
Quadro de Pessoal da Secretaria da Educação do Município de
Sobral, mas, apenas, a expectativa de ser nomeado seguindo rigorosa
ordem de classificação geral, ficando a concretização desse ato
condicionada à existência de vaga, à observância das disposições
legais pertinentes e, sobretudo, ao interesse e à conveniência
administrativa. 18.2. Será excluído do concurso, por ato da
Secretaria da Educação do Município de Sobral, aquele que prestar,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE
BOLSISTAS DO PROGRAMA APRENDIZAGEM NA IDADE
CERTA MAIS PAIC - A Prefeitura Municipal de Sobral, por
intermédio da Secretaria de Educação, situada na Rua Viriato de
Medeiros, 1250, Centro Sobral -Ce, em conformidade com a Lei nº
15.276, de 28 de dezembro de 2012, que trata da concessão de Bolsas
pela Secretaria de Educação do Estado(SEDUC), no âmbito do
Programa de Aprendizagem na Idade Certa- MAIS PAIC, torna pública,
para o conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições e convoca
os interessados a se submeterem ao processo de seleção de bolsistas às
Bolsas Extensão Tecnológica nível IV para fazer parte do BANCO DE
BOLSISTAS do referido programa, nos termos estabelecidos nesta
Chamada Pública e seus anexos. DISPOSIÇÕES GERAIS 1.1. O
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - MAIS
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