
 

 
 
 
 
Seleção Publica No. 006/2019 – Prefeitura Municipal de Quixadá – Secretária de 
Educação do Município de Quixadá.  
 

 
COMUNICADO 001 

 
Edital 006/2019 

 
A Presidente do Instituto Nacional de Gestão, Educação, Tecnologia e 

Inovação – INGETI, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, por 

força do Contrato n 2019.12.02.01-SME, resultante do Processo Licitatório 

Pregão Presencial n PP2019/044SME - Secretaria de Educação do 

Município de Quixadá, com a finalidade de realizar contratações temporárias 

para atender a necessidade de excepcional interesse público, notadamente de 

profissionais do quadro de Magistério Municipal para suprir carências 

funcionais transitórias com base na Lei Municipal n° 1.688/97, alterada pela lei 

2923/2018, e, por delegação, torna público aos interessados do presente 

Edital, o presente comunicado. 

  

CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração 

pública, que implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e 

externos; 

 
 

CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital 
do certame. 

 
 
 

ARTIGO 1º - Comunica as correções realizada nos itens abaixo: 
 

1.6 .  

Onde se lê “ A aprovação no Seleção Pública....”   

Leia se  “A aprovação na Seleção Pública....”   
 
 
2.1.4. 

Onde se lê “ Os candidatos convocados deverão comparecer ao 

exame médico....”   

 



 

 

Leia se  “Os candidatos convocados deverão comparecer com exame 
médico....”   

  
 
3.3. 

b) Onde se lê “ Pedagogo – Fundamental I...” 
    Leia se  “ Pedagogo – Fundamental (Anos Iniciais)....” 
 
 
3.15. 

Onde se lê “ Para as pessoas com deficiência fica reservado 5% 

(cinco por cento) do total de inscritos para compor o Banco de 

Recursos Humanos efetivados nesse processo seletivo de provas e 

títulos.” 

Leia se  “ Para as pessoas com deficiência fica reservado 5% (cinco 

por cento) do total de aprovados para compor o Banco de Recursos 

Humanos efetivados nesse processo seletivo de provas e títulos.” 

3.15.5. 

Onde se lê “ O candidato com deficiência deverá no ato da inscrição 

fazer a opção para as vagas reservadas às pessoas com deficiência bem 

como anexar as seguintes documentações.” 

Leia se  “ O candidato com deficiência deverá no ato da inscrição 

fazer a opção para as carências reservadas às pessoas com deficiência 

bem como anexar as seguintes documentações.” 

4.1.2. 

Onde se lê “ Fotocópia da fatura de energia elétrica em nome do(a) 

candidato(a), expedida há, no máximo, 60 (sessenta) dias, que demonstre 

o consumo de até 80h mensais; ou.” 

Leia se  “Fotocópia da fatura de energia elétrica em nome do(a) 

candidato(a), expedida há, no máximo, 60 (sessenta) dias, que demonstre 

o consumo de até 80kw mensais; ou.” 

6. 

Onde se lê “ o. Estará impedido de tomar posse o candidato que 
não cumprir quaisquer dos requisitos indicados no subitem 6 e, ainda, 
aquele que: “ 

Leia se  “ o. Estará impedido de assumir a função o candidato que 
não cumprir quaisquer dos requisitos indicados no subitem 6 e, ainda, 
aquele que: “ 



 

 

7.1. 

Onde se lê “ A Seleção Pública, objeto deste Edital será constituída 

de duas fases:” 

Leia se  “ A Seleção Pública, objeto deste Edital será constituída de 

três fases:” 

 

7.1.1.2 

Onde se lê “ Esta fase compreende a prova objetiva de múltipla 

escolha que representará 50 (cinquenta) pontos. 

Leia se  “ Esta fase compreende a prova objetiva de múltipla escolha 

que representará 60 (sessenta) pontos. 

7.1.1.11. 

Onde se lê “ Será eliminado o candidato que não acertar o número 

mínimo de 60% das questões prevista em cada área da prova.” 

Leia se  “ Será eliminado o candidato que não acertar o número 

mínimo de 60% das questões previstas.” 

 

8.2.1. 

Onde se lê “ NF = Nota de Entrevista” 

Leia se  “ NE = Nota de Entrevista” 

 

 

 

 

 

ANEXO III AO EDITAL Nº 006/2019 - HABILITAÇÃO EXIGIDA 

Onde se lê “  

 



 

 

Nível Funções/Disciplina Habilitação Exigida 

Educação 
Infantil 

Pedagogo 

Requisito: diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de 
nível superior de licenciatura pena em 
pedagogia, fornecido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo  

Ministério da Educação (MEC), 
acrescido de curso de Libras, com 
carga horária mínima de 180h. 

” 

Leia se  “  

Nível Funções/Disciplina Habilitação Exigida 

Educação 
Infantil 

Pedagogo 

Requisito: diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de 
nível superior de licenciatura pena em 
pedagogia, fornecido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). 

” 

Onde se lê “  

Nível Funções/Disciplina Habilitação Exigida 

Educação 
Infantil 

Pedagogo 

Requisito: dip101na, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de 
nível superior de licenciatura pena em 
pedagogia, fornecido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). 

Leia se  “  

 



 

 

Nível Funções/Disciplina Habilitação Exigida 

Educação 
Infantil 

Pedagogo 

Requisito: diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de 
nível superior de licenciatura pena em 
pedagogia, fornecido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). 

 

Onde se lê “  

Nível Funções/Disciplina Habilitação Exigida 

Educação 
Ensino 
Fundamental  

Pedagogo 

Requisito: diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de 
nível superior de licenciatura pena 
em pedagogia, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Leia se “  

Nível Funções/Disciplina Habilitação Exigida 

Educação 
Ensino 
Fundamental 
Anos iniciais 

Pedagogo 

Requisito: diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de 
nível superior de licenciatura pena 
em pedagogia, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

 

Onde se lê “  

 



 

 

Nível Funções/Disciplina Habilitação Exigida 

Educação 
Ensino 
Fundamental 

Educador Físico 

Requisito: diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de 
nível superior de licenciatura plena 
em Educação Física, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

Leia se “  

Nível Funções/Disciplina Habilitação Exigida 

Educação 
Ensino 
Fundamental 
Anos finais 

Educador Físico 

Requisito: diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de 
nível superior de licenciatura plena 
em Educação Física, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

 

Onde se lê “  

Educação 
Ensino 
Fundamental 

Licenciado em 
Geografia 

Requisito: diploma de conclusão de curso 
de nível superior de licenciatura plena em 
Geografia ou curso de licenciatura plena 
em Curso de Formação de Professores 
(Pedagogia, em regime regular ou 
especial, com habilitação em Geografia) 
devidamente registrado e fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo Ministério da Educação 
(MEC). 

Leia se “  

 



 

 

Educação 
Ensino 
Fundamental 
Anos finais 

Licenciado em 
Geografia 

Requisito: diploma de conclusão de curso 
de nível superior de licenciatura plena em 
Geografia ou curso de licenciatura plena 
em Curso de Formação de Professores 
(Pedagogia, em regime regular ou 
especial, com habilitação em Geografia) 
devidamente registrado e fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo Ministério da Educação 
(MEC). 

 

 

ARTIGO 2º - Permanecem inalterados os demais itens e anexos constantes 

no Edital 006/2019 o qual será republicado. 

 

 

Fortaleza, 18 de dezembro de 2019. 

 

 

Catarina Mirza Rodrigues de Lima Queiroz 

INGETI Instituto Nacional de Gestão, Educação, Tecnologia e Inovação 
 

 
 
 


