CHAMADA PÚBLICA
A Secretaria da Educação do Estado da Bahia, através do CENTRO JUVENIL DE
CIÊNCIA E CULTURA / Superintendência de Políticas para Educação Básica
(SUPED), no uso das suas atribuições, considerando a necessidade de provimento
de vagas, realizará Chamada Pública para seleção de profissionais da educação
pertencentes ao quadro do Magistério Público Estadual da Bahia para atuação no
Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Feira de Santana – CJCC.
1. DAS INSCRIÇÕES:
1.1 Podem se inscrever para a seleção professores do quadro efetivo do Magistério
Público Estadual da Bahia que não estejam em período probatório.
1.2 Para realizar a inscrição os candidatos devem enviar a documentação (ver item
1.3) para o email cjcc.feiradesantana@educacao.ba.gov.br, a partir de 8h do dia 1º
de agosto de 2018 até as 23:59h do dia 7 de agosto de 2018. Não serão aceitas
outras formas de inscrição.
1.3 Os documentos requeridos são: ficha de inscrição devidamente preenchida
(Anexo C); documento oficial com foto e currículo Lattes atualizado acompanhado e
com comprovação.
2. DAS VAGAS:
2.1 O processo visa a seleção de profissionais para preenchimento de seis vagas,
distribuídas entre os cinco núcleos temáticos estipulados pela proposta pedagógica
do Centro Juvenil de Ciência e Cultura:
I.

Núcleo Artes, Cultura e Práticas Corporais;

II.

Núcleo Linguagem e Comunicação;

III.

Núcleo Ciências da Natureza;

IV.

Núcleo Humanidades;

V.

Núcleo Matemática e Expressão Quantitativa.

2.2 Serão selecionados somente professores aprovados em todas as etapas do
processo seletivo, obedecendo a ordem de classificação, mesmo que não haja
preenchimento do total de vagas disponíveis.
3. DAS ETAPAS
O processo seletivo será realizado em duas etapas:
3.1 Primeira etapa: análise curricular.
3.1.1 Serão analisados os currículos enviados pelo modo e no prazo determinados
pelo item 1.2.
3.1.2 A análise dos currículos visa aferir a formação acadêmica e profissional do
candidato, bem como as experiências de formação que possam dialogar com a
proposta pedagógica do CJCC.
3.1.3 Esta etapa terá caráter classificatório e eliminatório, obedecendo aos critérios
do item 4.1.
3.1.4 A relação dos aprovados na etapa de análise curricular será encaminhada via
e-mail informado na ficha de inscrição. Na ocasião, os candidatos serão informados
sobre a data, horário e local para a realização da entrevista técnica.
3.2 Segunda etapa: entrevista técnica
3.2.1 A entrevista técnica visa aferir a adequação do candidato à proposta
pedagógica do CJCC Feira de Santana.

3.2.4 A relação final dos aprovados e classificados na entrevista técnica será
disponibilizada no Portal da Secretaria da Educação no dia 17 de agosto de 2018.
4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
4.1 Na etapa de análise curricular, serão observados os seguintes critérios:
I.

Apresentar formação básica que se enquadre em um dos cinco núcleos
temáticos descritos no item 2.1;

II.

Apresentar participação em atividades de formação continuada ou
experiências que contemplem a proposta do CJCC, tais como: artes
visuais, práticas corporais diversificadas, musicalização, tecnologias de
informação e comunicação, práticas de divulgação e/ou pesquisa
científica e língua estrangeira;

4.2 A análise curricular e entrevista técnica serão avaliadas de acordo com
pontuação indicada nos anexos A e B.
5. DOS RESULTADOS
5.1 O resultado final da Chamada Pública será divulgado no dia 23 de agosto de
2018, no Portal da Secretaria de Educação do Estado da Bahia.
6. DOS RECURSOS:
6.1 O candidato que desejar interpor recurso na 1ª etapa (análise curricular) disporá
dos dias 09 e 10/08/2018.
6.2 O candidato que desejar interpor recurso na 2ª etapa (entrevista técnica) disporá
de dos dias 20 e 21/08).

6.3 Para recorrer, os candidatos deverão enviar o recurso para o endereço eletrônico
cjcc.feiradesantana@educacao.ba.gov.br,

por

meio

de

texto

argumentativo

consistente, com limite máximo de uma lauda.
7. DA CONVOCAÇÃO
7.1 A convocação acontecerá de acordo com os prazos e trâmites da Secretaria de
Educação do Estado da Bahia.

ANEXO C

CENTROS JUVENIS DE CIÊNCIA E CULTURA
Instruções de Inscrição:
Ler o Edital.
Preencher esta ficha de inscrição.
Salvar o arquivo.
Enviar e-mail para selecao.cjcc@educacao.ba.gov.br, anexada esta ficha devidamente
preenchida juntamente com o currículo.

1. Dados Pessoais
Cargo Pretendido
Nome Completo
R.G.
CPF
Cadastro na SEC (Matrícula)
Data de Nascimento
Sexo ( ) M
Endereço

( )F

Complemento
CEP
Bairro
Cidade
Estado
Nacionalidade
Telefone Residencial
Celular
E-mail
Unidade escolar em que está lotado
Carga horária
2. Formação
2.1. Graduação
Cursos

Instituição

Data de Conclusão

2.2. Especialização
Cursos

Instituição

Data de Conclusão

2.3. Mestrado
Cursos

Instituição

Data de Conclusão

2.4. Doutorado
Cursos

Instituição

Data de Conclusão

3. Tem aprovação na avaliação de conhecimento em gestão escolar, conforme o Decreto
16.385/2015?
Sim
Não

4. Três últimas Experiências Profissionais
Empresa/Órgão/Instituição:
Função:
Início:
Término:
Empresa/Órgão/Instituição:
Função:
Início:
Término:
Empresa/Órgão/Instituição:
Função:
Início:
Término:
4. Explicite seus conhecimentos em informática com base na tabela abaixo?

Softwares
Office (Word, excel, power ( ) Básico ( ) Intermediário ( ) Avançado
point) Obs:
Software livre (BROffice, ( ) Básico ( ) Intermediário ( ) Avançado
Linux, Joomla)

Obs:
Internet ( ) Básico ( ) Intermediário ( ) Avançado

Obs:
Multimídia (Windows Media ( ) Básico ( ) Intermediário ( ) Avançado
Player, Youtube) Obs:
Google Earth ( ) Básico ( ) Intermediário ( ) Avançado

Obs:

5.

Você atua/atuou junto a organizações, escolares ou não, que fazem uso das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC’s)?

Sim
Não
Qual?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

