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
seleção de professores, realizará Chamada Pública para seleção de
profissionais da educação pertencentes ao quadro do Magistério Público
Estadual do Ensino Médio, com licenciatura plena, para atuação no Centro
Juvenil de Ciência e Cultura Jequié.
1.DAS INSCRIÇÕES:
Para participar da seleção, os candidatos deverão enviar o currículo para o
endereço eletrônico cjcc.jequie@educacao.ba.gov.br, das 08 horas do dia 23
de julho de 2018 até às 10h do dia 30 de julho de 2018.
2.DAS VAGAS:
O presente processo visa à seleção de profissionais e formação de cadastro
reserva de acordo com a necessidade do Centro Juvenil de Ciências e Cultura
Jequié, conforme o item 2.1 e 2.2.
2.1 SELEÇÃO:
Serão selecionados professores para cada núcleo de atuação, totalizando 40h
semanais, compondo os demais selecionados em cadastro reserva.
NÚCLEO
Núcleo Artes, Cultura e Práticas
Corporais

Núcleo Ciências da Natureza

Núcleo Matemática e Expressão
Quantitativa
Coordenação Pedagógica

2.2 CADASTRO RESERVA:
NÚCLEO
Núcleo Artes, Cultura e Práticas
Corporais
Núcleo Ciências da Natureza
Núcleo Matemática e Expressão
Quantitativa
Coordenação Pedagógica

2.3 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO:
Os candidatos concorrentes às vagas deverão ter o perfil descrito abaixo:
2.3.1 Ter experiência com práticas em tecnologias educacionais, áudio visual e
games.
2.3.2 Ter experiência em práticas interdisciplinares, alinhando o trabalho
pedagógico com os eixos centrais Ciência, Cultura e Tecnologia;

2.3.3 Ser professor efetivo da Rede Estadual, não podendo estar em Estágio
Probatório.
2.3.4 Ter sido selecionado(a) em todas as etapas da chamada pública;
3. DA AVALIAÇÃO
O processo seletivo será realizado em duas etapas:
1ª ETAPA: ANÁLISE CURRICULAR
A análise curricular visa aferir a formação acadêmica e profissional, além da
experiência profissional e adequação na formação.
A análise dos currículos dos candidatos terá caráter classificatório e
eliminatório. A relação dos candidatos que tiverem seus currículos classificados
será disponibilizada no Portal da Secretaria da Educação no dia 31 de julho de
2018.
2ª ETAPA: ENTREVISTA TÉCNICA
A Secretaria da Educação convocará os candidatos classificados na 1ª etapa
da análise curricular para participarem da entrevista técnica.
A convocação será via e-mail e a entrevista será realizada nos dias 06 e/ou 07
de agosto de 2018, com horário e local a ser informado por email.
A

relação

dos

candidatos

selecionados

na

entrevista

técnica

será

disponibilizada no Portal da Secretaria da Educação no dia 14 de agosto de
2018.
4. DOS RECURSOS:
4.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a 1ª etapa: (análise
curricular) disporá de dois dias para fazê-lo, (dias 01/08 e 02/08).

4.2 Para recorrer, os candidatos deverão enviar o recurso para o endereço
eletrônico cjcc.jequie@educacao.ba.gov.br em texto escrito de forma clara, e
consistente o objetivo do seu pleito.
4.3 O candidato que desejar interpor recurso contra a 2ª etapa: (entrevista
técnica) disporá de dois para fazê-lo, (dias 15/08 e 16/08).
4.4 Para recorrer os candidatos deverão utilizar do mesmo critério mencionado
no item 4.2.
5. RESULTADO:
5.1 Será aprovado os candidatos que tiver melhor desempenho na entrevista
técnica.
5.2 O Resultado da Chamada Pública será divulgado no dia 24 de agosto de
2018 no Portal da Secretaria de Educação do Estado da Bahia.

