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Edital nº 010/2017 
 
 

Súmula: Dispõe sobre o Processo de 
Seleção para Coordenador Pedagógico 
dos Centros Municipais de Educação 
Infantil.  

 
 

O Processo de Seleção Coordenador Pedagógico de CMEI ocorrerá em 

conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Lei nº 9.394/96, 

Lei Municipal nº 6.445, de 29 de dezembro de 2014, e Deliberação do Conselho 

Municipal de Educação - CME nº 004/2013, bem como Portaria nº 

061/2016/ADM/SEMED.  

 

As inscrições deverão ocorrer nos dias 23 a 24 de fevereiro de 2017 e 

nos dias 01, 02 e 03/03/2017, devendo ser realizada pessoalmente ou por 

procuração, atendendo aos critérios mencionados na Portaria 

029/2017/GAB/SEMED, na Secretaria Municipal de Educação, no Departamento 

Pedagógico, mediante entrega da ficha de inscrição e recebimento de protocolo 

(anexo III). 

 

 A avaliação escrita será no dia 07/03/2017; 

 Horário: 08h00 às 11h30; 

 Local: CEAVEL 

  O resultado parcial da avaliação escrita será divulgado no dia 

08/03/2017; 

 O prazo para recurso da avaliação será no dia 09/03/2017, das 8h às 

12h, mediante protocolo de requerimento no Departamento Pedagógico 

(Conforme o anexo II); 

  O resultado da prova escrita, após análise dos recursos, será 

divulgado no dia 10/03/2017;  

  Os aprovados na prova escrita serão convocados para entrevista, no 

dia 13/03/2017, através de Edital de Convocação, com data e horário 

definidos, as quais ocorrerão nos dias 15/03/2017 a 17/03/2017;  
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  O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 

20/03/2017. 

 

O candidato deverá apresentar-se, no mínimo, com 15 minutos de 

antecedência do início da avaliação escrita, apresentando documento oficial de 

identificação com foto, portando caneta esferográfica preta ou azul e o protocolo de 

inscrição. 

 

Todo o Processo de Seleção para Coordenador Pedagógico dos Centro 

Municipal de Educação Infantil – CMEI, será divulgado através do Portal da 

Secretaria Municipal de Educação, sendo de obrigação do candidato acompanhar 

a divulgação dos Editais.  

 

Sem mais para o momento, agradecemos e colocamo-nos à disposição 

para maiores esclarecimentos. 

 

 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


