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 Serrinha – CJCC.
1. DAS INSCRIÇÕES:
1.1 Podem se inscrever para a seleção professores e coordenadores do quadro
efetivo do Magistério Público Estadual da Bahia que não estejam em período
probatório e professores sob o regime especial de direito administrativo (REDA).
1.2 Para realizar a inscrição os candidatos devem enviar a documentação (ver item
1.3) para o email coordenacao.cjcc@enova.educacao.ba.gov.br, a partir das 8h do dia
12 de março de 2019 até às 12:00h do dia 22 de março de 2019. Não serão aceitas
outras formas de inscrição.
1.3 Os documentos requeridos são: ficha de inscrição devidamente preenchida, que
estará disponível no endereço supracitado; documento oficial com foto, currículo, de
preferência o Lattes, atualizado acompanhado de comprovação.
2. DAS VAGAS:
2.1 O processo visa a seleção de profissionais para preenchimento de cinco vagas de
professor mais cadastro reserva e uma vaga para coordenador mais cadastro reserva.
As vagas para professores serão distribuídas entre os cinco núcleos temáticos, abaixo
relacionados, os quais são estipulados pela proposta pedagógica do Centro Juvenil
de Ciência e Cultura:

NÚCLEOS
NÚCLEO ARTES. CULTURA E PRÁTICAS CORPORAIS
NÚCLEO LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO
NÚCLEO CIÊNCIAS DA NATUREZA
NÚCLEO HUMANIDADES
NÚCLEO MATEMÁTICA E EXPRESSÃO QUANTITATIVA
COORDENADOR PEDAGÓGICO

2.2 Serão selecionados somente professores e coordenadores 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 Serrinha.
3.2.2 A relação final dos aprovados e classificados na entrevista técnica será
disponibilizada no Portal da Secretaria da Educação no dia 08 de abril de 2019.

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, cinema,
fotografia, radio, tecnologias de informação e comunicação, práticas de
divulgação e/ou pesquisa científica, língua estrangeira, trabalhos
práticos em laboratórios de: biologia, química, física, informática,
robótica, astronomia.

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 da 1ª etapa ocorrerá no dia 25 de março;
5.2 O resultado da 2º etapa ocorrerá no dia 3 de abril;
5.3 O resultado final da Chamada Pública será divulgado no dia 8 de abril de 2019,
no Portal da Secretaria de Educação do Estado daBahia.

6. DOS RECURSOS:
6.1 O candidato que desejar interpor recurso na 1ª etapa (análise curricular) disporá
dos dias 26 e 27 de março de 2019.

6.2 O candidato que desejar interpor recurso na 2ª etapa (entrevista técnica) disporá
dos dias 4 e 5 de abril de 2019.
6.3 Para recorrer, os candidatos deverão enviar o recurso para o endereço eletrônico
coordenacao.cjcc@enova.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.

