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EDITAL DE SELEÇÃO Nº 002/2019 

 

A Presidente do Instituto Nacional de Gestão, Educação, Tecnologia e Inovação – INGETI, face a 

interveniência no convênio nº 01/2018 firmado com a Prefeitura Municipal de Caucaia, no uso de suas 

atribuições estatutárias e regimentais, torna público aos interessados o presente Edital cujo objeto é a 

seleção de interessados em participar das vagas do Programa de Desenvolvimento do Ensino e da 

Gestão Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Caucaia, de acordo com as condições contidas 

nesta Chamada Pública. 

 

1. INFORMAÇÕES INICIAIS: 

1.1. O Programa de Desenvolvimento do Ensino e da Gestão Escolar visa o aperfeiçoamento da 
gestão através da inserção de ações e metodologias, otimização das práticas já realizadas utilizando a 
capacitação como ferramenta de melhoria e da interação da comunidade com os programas desenvolvidos 
pela Secretaria Municipal de Educação, mediante o estabelecimento de cursos e palestras a serem ofertadas 
nas áreas de educação e gestão educacional. 
 

1.2. O Programa de Desenvolvimento do Ensino e da Gestão Escolar tem os seguintes objetivos: 
 

a) Gerar conhecimentos por meio da participação em cursos de capacitação; 
b) Institucionalizar as atividades exercidas no âmbito do projeto através de aulas práticas; 
c) Estimular a capacitação nas áreas de saúde, educação, empreendedorismo, meio ambiente e 

gestão, mediante sua participação em aulas práticas, workshops e palestras; 
d) Reduzir o analfabetismo através da alfabetização de jovens e adultos; 
e) Introduzir e estimular o conhecimento científico e a pesquisa nas áreas delimitadas; 
f) Qualificar os candidatos selecionados articulando sua inserção em projetos e programas municipais; 
g) Estimular os pesquisadores atuantes no projeto a interagir com a comunidade otimizando o 

engajamento dos estudantes no projeto, bem como otimizar a capacidade de qualificação da mão de 
obra municipal; 

h) Otimizar a geração de renda, tendo como base a operacionalização do projeto utilizando recursos 
alocados no Município bem como fomentando a inserção dos bolsistas no mercado de trabalho local. 
 
 
 

2. DA SELEÇÃO 

2.1. Para efeitos de homologação apenas serão consideradas válidas as inscrições dos candidatos que 

atendam ao estabelecido no item 4.1 deste Edital. 

2.2. O Processo de Seleção Pública se dará por meio de avaliação documental e avaliação técnica com 

caráter eliminatório e classificatório, obedecendo aos critérios estabelecidos no item 6 deste Edital. 

2.3. A classificação dos candidatos obedecerá a ordem decrescente de pontuação de acordo com o 

resultado da avaliação documental e técnica. 
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3. DO CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA 

EVENTO DIA(s) LOCAL INFORMAÇÃO 

INSCRIÇÕES 18 e 19 DE 
FEVEREIRO 
DE 2019 

Site Ingeti: 
http://www.ingeti.org.br/  
Telefones: 
 (85) 3535.3545/ 3535.3548 

Site Ingeti: 
 http://www.ingeti.org.br/  

RECEBIMENTO DE 
DOCUMENTOS 

18 A 20 DE 
FEVEREIRO 
DE 2019 

Polo de Convivência Social 
Francisco Gois Façanha  

09:00 as 17:00 Hrs. 

Rua Ivan Bezerra, 42 – 
Camurupim – Caucaia – CE 

AVALIAÇÃO 
DOCUMENTAL E 
ANALISE TÉCNICA 

18 a 21 DE 
FEVEREIRO 
DE 2019 

Etapa Interna Etapa Interna 

RESULTADO 
PRELIMINAR 

21 DE 
FEVEREIRO 
DE 2019 

Site Ingeti: 
http://www.ingeti.org.br/  
 

Site Ingeti: 
 http://www.ingeti.org.br/ 

RECEBIMENTO DE 
RECURSOS 

22 e 23 DE 
FEVEREIRO 
DE 2019 

Sede Local do INGETI 

08:00 as 17:00 Hrs. 
Rua 15 de Novembro, 1318 - 
Caucaia Mall Sala 08 - Centro, 
Caucaia - CE 

RESULTADO FINAL 26 DE 
FEVEREIRO 
DE 2019 

Site Ingeti: 
http://www.ingeti.org.br/  
 

Site Ingeti: 
 http://www.ingeti.org.br/ 

RECEBIMENTO DO 
TERMO DE BOLSA 

A PARTIR 
DE 01 
MARÇO DE 
2019 

VIA E-MAIL 
CADASTRADO 

 

 

INÍCIO DAS 
ATIVIDADES  

01 DE 
MARÇO DE 
2019 

CONFORME 
CRONOGRAMA A SER 
DISPONIBILIZADO NO 
SITE DO INGETI 

Site Ingeti: 
 http://www.ingeti.org.br/ 

 

 

4. DAS VAGAS: 

4.1. Serão concedidas nesse processo seletivo até 1436 (hum mil, quatrocentas e trinta e seis) vagas 
para bolsistas do Programa de Desenvolvimento do Ensino e da Gestão Escolar cujas atividades 
serão realizadas no Município de Caucaia as quais serão assim distribuídas nas áreas de interesse 
em capacitação: 

 
AREAS DE CAPACITAÇÃO: 

 

Área Quantidade 

de vagas 

Gestão de Alimentos 

(Para formação de Merendeiras Escolar e Cozinheiras)  

176 

Gestão de Segurança e Vigilância 

(Para formação de Capatazia, Vigilância, Porteiros e Manutenção) 

470 

http://www.ingeti.org.br/
http://www.ingeti.org.br/
http://www.ingeti.org.br/
http://www.ingeti.org.br/
http://www.ingeti.org.br/
http://www.ingeti.org.br/
http://www.ingeti.org.br/


 

CHAMADA PÚBLICA 002/2019 

 

3 / 13 

Gestão em Manutenção, Conservação e Zeladoria 

(Para formação de Auxiliares de Serviços Gerais) 

127 

Gestão em Educação Inclusiva 

(Para formação de Cuidadores, Auxiliares de Salas, Agentes Administrativos e 

Orientadores de TI) 

596 

Gestão e Eficiência no Trânsito 

(Para formação de Motoristas com habilitação nas Categorias B e D) 

67 

 

4.2. A opção pelo Curso dentro da área escolhida será realizada na entrega do termo de bolsa assinado. 
4.3. As vagas não preenchidas ou vacantes ao longo da vigência desta Seleção, em razão de desistência 

do bolsista ou de sua exclusão do projeto, poderão ser, em função da necessidade do projeto, 
preenchidas pelo candidato imediatamente melhor colocado no processo seletivo, sendo chamados 
sucessivamente os candidatos na ordem de classificação até que a vaga seja preenchida.  

4.4. Os cursos serão disponibilizados conforme a área de capacitação e terão carga horária total de 160 
horas mensais, a ser dividida em parte teórica, na modalidade semipresencial, e parte prática que 
poderá ser cumprida em regime de atividade prática, participação em workshops e palestras,  que 
serão ministradas no Município de Caucaia em datas e horários a serem divulgados a posteriori.  

4.5. Para efeitos de sua avaliação periódica, os bolsistas deverão executar todas as atividades de forma 
presencial ou através de material disponibilizado no site do INGETI (www.ingeti.org.br).  

4.6. O aprendizado prático poderá ser desenvolvido através da participação em programas, projetos ou 
eventos, bem como poderão ser exercidos através de atividades práticas junto a parceiros do 
INGETI.   

4.7. Aos candidatos que realizarem atividades práticas, poderá ser concedida bolsa cujo valor será 
delimitado pela Coordenação Geral do projeto.  

 
 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

5.1. Poderão participar da presente Seleção os candidatos que cumprirem os seguintes requisitos:  

 
5.1.1. ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, está amparado pelo estatuto 

de igualdade entre brasileiros e portugueses, com o reconhecimento do gozo dos direitos políticos, 

na forma do disposto no art. 13 do Decreto Federal nº 70.436, de 18 de abril de 1972; 

5.1.2. gozar dos direitos políticos; 

5.1.3. estar quite com as obrigações eleitorais; 

5.1.4. estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 

5.1.5. apresentar os requisitos exigidos para os eixos específicos;  

5.1.6. ter idade mínima de 18 anos; 

5.1.7. ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições dos respectivos eixos; 

5.1.8. apresentar folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados, onde tenha residido 

nos últimos dois anos, expedida, no máximo, há seis meses; 

http://www.ingeti.org.br)/
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5.1.9. não possuir vínculo com a administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, bem como com suas subsidiárias e/ou controladas, salvo os casos de 

cumulação lícita de cargos; 

5.1.10.  ter disponibilidade de carga horária conforme opção escolhida pelo candidato. 

 

 
5.2. O projeto contará com uma coordenação pedagógica que procederá o acompanhamento de todas 

as atividades do projeto. 

 
5.3. Só poderão ser contemplados com as vagas ora ofertadas candidatos que, a partir do início da 

vigência do projeto, não forem beneficiários por programas sociais de bolsa governamental de 

qualquer esfera de governo.  

5.4. Não poderão participar da seleção candidatos que possuam pendências relativas a obrigações 

perante o Município, Estado ou União.  

5.5. Na hipótese de candidato estrangeiro, este deverá estar em situação regular no País ao começar 

suas atividades no programa, e assim permanecer durante a vigência da bolsa.  

5.6. Em caso de empate na pontuação auferida na seleção, será dada preferência ao candidato mais 

idoso. 

 
 
6. DAS INSCRIÇÕES: 

 
6.1. As inscrições deverão ser realizadas por meio do Sistema Integrado de Seleção a partir do 

preenchimento de formulário eletrônico publicado no site www.ingeti.org.br no período de 18 e 19 de 

fevereiro de 2019. 

6.2. Para concluir a etapa das inscrições, os interessados deverão apresentar, de forma presencial, seus 

documentos, no máximo 24 (vinte e quatro) horas após a sua inscrição no site,  no endereço Polo de 

Convivência Social Francisco Gois Façanha – Caucaia – CE das 09h:00mim as 17h:00mim, quais 

sejam: 

6.2.1. Cópia do Comprovante de endereço.  

6.2.2. Serão aceitos os seguintes comprovantes: Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo 

ou móvel) ou Declaração de Cônjuge ou de seus pais; 

6.2.3. Cópia da carteira de identidade (RG); 

6.2.4. Cópia do CPF; 

6.2.5. Cópia  da ficha de inscrição gerada pelo sistema de inscrição; 

6.2.6. Curriculum Vitae, conforme modelo ANEXO I; 

http://www.ingeti.org.br/
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6.2.6.1. As informações constantes do curriculum vitae deverão ser comprovadas através de declarações 

emitidas pelos órgãos competentes; 

6.2.7. Declaração de que não recebe bolsa de assistência de programas em qualquer esfera de governo. 

conforme modelo no ANEXO II. 

 

 
 
7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 
7.1. A seleção dos candidatos será realizada por Comissão Julgadora, designada pela Presidente do 

INGETI, composta de no mínimo 3 (três) membros, sendo 1 dos membros designado como 

Presidente da Comissão Julgadora. 

7.2.  A seleção dos candidatos será em duas etapas: 

 
7.2.1. Primeira Etapa: Avaliação Técnica (Máximo de 12 pontos).  

7.2.2. Segunda Etapa: Avaliação documental (Máximo de 20 Pontos);  

7.3. A avaliação técnica consistirá de análise do curriculum vitae através dos seguintes fatores e 

pontuações: 

7.3.1. Conhecimento técnico e/ou específico da área escolhida e/ou de atividades correlacionadas com 

a área escolhida (até 6 pontos); 

7.3.2. Residir no Município de Caucaia (3 pontos); 

7.3.3. Não ter sido Bolsista do Programa de Desenvolvimento do Ensino e da Gestão Escolar (2 pontos); 

7.3.4. Ter sido bolsista do Programa de Desenvolvimento do Ensino e da Gestão Escolar (1 ponto); 

7.4. A avaliação documental considerará como critério a regularidade e a veracidade da documentação 
apresentada apontada no currículo. Documentos não relacionados às experiências e critérios 
apontados nos currículos não serão considerados; 

7.5. A Comissão Julgadora deverá desclassificar o candidato que não apresentar sua documentação no 

tempo hábil (24h após a inscrição). 

7.6. A comissão Julgadora apresentará o resultado preliminar contendo a ordem de classificação e a nota 

de cada candidato classificado em suas respectivas áreas de interesse de capacitação. 

7.7. A nota final do candidato será auferida mediante a soma aritmética das notas da avaliação 

documental e avaliação técnica. 

7.8.  Inicialmente será divulgado o resultado preliminar das notas atribuídas no site do INGETI. 

7.9. O curriculum vitae a ser apresentado deve conter textualmente o atendimento aos requisitos 

previstos no item 5 do presente chamamento público, devendo o candidato ainda apresentar 

documentação correlata comprovando os referidos requisitos, sob pena de não pontuar na ausência 

de um ou outro. 
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8. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

 
8.1. Eventuais impugnações ao presente Edital deverão ser dirigidas à Presidente do INGETI. 

8.2. Será de competência da Presidente do INGETI a decisão acerca das impugnações apresentadas. 

8.3. O prazo máximo para a interposição de impugnações a esse Edital será de 24h (vinte e quatro horas) 

a contar da publicação do Edital no site do INGETI. 

8.4. As impugnações deverão ser protocoladas presencialmente no endereço do INGETI, escritório local 

situado à Rua 15 de Novembro, 1318 - Caucaia Mall Sala 08 - Centro, Caucaia – CE. 

8.5. Não serão conhecidas as impugnações interpostas após os respectivos prazos legais, bem como as 

que forem enviadas por e-mail, no prazo descritos no item 7.3. 

8.6. Acolhida a impugnação contra o presente Edital, será designada nova data para a realização da 

seleção pretendida, exceto quando a alteração não afetar substancialmente as condições previstas 

neste Edital. 

8.7. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos ou providências, e de impugnar este Edital aquele que 

não se manifestar dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após sua divulgação. 

8.8. A petição de impugnação deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 

8.8.1. Cópia devidamente autenticada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, ou 

CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica, devendo informar o e-mail e o telefone para 

contato; 

8.8.2. Procuração (quando for o caso); 

8.8.3. Atos Constitutivos, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia 

autenticada). 

 

9. RECURSO ADMINISTRATIVO 

9.1. No prazo definido no cronograma da presente chamado público (item 3.), caberá recurso 

administrativo: 

9.1.1. Da decisão que classificar ou desclassificar os candidatos; 

9.1.2. Da decisão de classificação do resultado preliminar. 

9.2. A manifestação em interpor recurso deverá observar os seguintes critérios: 

9.2.1. ser dirigida à Comissão Julgadora, devidamente fundamentado e, se for o caso, 

acompanhado de documentação pertinente; 

9.2.2. ser assinada pelo interessado ou procurador com poderes específicos, hipótese em que 

deverá ser anexado o instrumento procuratório; 

9.3. O Recurso conforme modelo no ANEXO III deverá ser entregue em duas vias. 
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9.4. A Banca Julgadora dos recursos não medirá esforços para que os recursos sejam respondidos no 

prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), de acordo com a decisão recorrida, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão. 

9.5. A divulgação no site do INGETI será apenas, sobre o deferimento ou indeferimento. A cópia original 

do parecer da Comissão Julgadora que responde ao recurso estará disponível ao interessado, que 

deverá comparecer ao escritório local no endereço Rua 15 de Novembro, 1318 - Caucaia Mall Sala 

08 - Centro, Caucaia - CE. 

9.6.  Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo estabelecido, bem 

como subscritos por representantes não habilitados legalmente; 

9.7.  Não serão conhecidos, também, recursos enviados pelo correio, fac-símile, correio eletrônico, ou 

qualquer outro meio de comunicação. 

10. A habilitação do representante deve ser comprovada juntamente com os documentos do recurso 

administrativo no momento de sua interposição. 

11. Não serão apreciados os recursos interpostos contra avaliação, nota ou resultado de outro(s) 

candidato(s). 

 

12. DA HOMOLOGAÇÃO: 

 
12.1. Após transcorrido o prazo recursal e divulgado as respostas dos recursos impetrados, a Presidente 

do INGETI procederá a homologação do resultado final da presente seleção fazendo divulgar a lista 

de classificação por ordem de pontuação decrescente no site do INGETI. 

12.2. Após a publicação da homologação, o INGETI procederá a convocação dos aprovados para 

assinatura dos termos de bolsa. 

12.3. O candidato que não comparecer para assinatura do termo de bolsa no prazo estipulado será 

considerado desistente, e será convocado o candidato da próxima colocação, obedecendo sempre 

a ordem de classificação. 

 

13. DAS RESPONSABILIDADES/PENALIDADES 

 

13.1. São responsabilidades do bolsista:  

13.1.1. Comparecer durante todo o curso às aulas teóricas e práticas, tudo conforme calendário 

disponibilizado e entregue pelo INGETI pelas diversas plataformas (portal do INGETI ou de forma 

física); 
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13.1.2. Manter atualizado seu endereço perante o INGETI, devendo levar comprovante de endereço em 

caso de alteração, declarando neste ato que o endereço do bolsista é o mesmo declarado em sua 

ficha de inscrição. 

13.1.3. Consultar periodicamente a página do INGETI para acompanhamento das informações de seu 

curso e obtenção de material complementar, além de tomar ciência de outras informações 

relevantes porventura disponibilizadas; 

13.1.4. Comunicar imediatamente ao INGETI a decisão de desistência do curso ao qual está vinculado 

por meio do presente termo; 

13.1.5. Dedicar-se, com todo empenho e interesse às atividades do projeto; 

13.1.6. A bolsa poderá ser cancelada pelo INGETI caso não seja cumprida qualquer uma das condições 

estabelecidas neste Edital, em especial, mas não se limitando, aos determinados no ITEM 9, caso 

o convênio com o Município seja desfeito ou caso o mesmo seja alterado substancialmente de 

forma a inviabilizar a continuidade do projeto. 

 

13.2. DAS PENALIDADES 

13.2.1. O candidato fica ciente que após a assinatura do termo de Bolsa deverá registrar a sua frequência 

mensal, no local das atividades práticas e teóricas, a qual deverá ser homologada pelo 

coordenador, até o segundo (2º) dia do mês subsequente, sob pena de ser desligado do projeto. 

13.2.2.  A não participação do bolsista nas avaliações da Equipe Técnica implicará na suspensão da bolsa 

até que a situação seja regularizada. 

13.2.3.  O descumprimento por parte do bolsista de quaisquer disposições deste edital, do termo de Bolsa 

ou de determinações de seu coordenador ensejará o seu desligamento. 

 

14. SUBSTITUIÇÃO/DESLIGAMENTOS 

14.1. A substituição de bolsista poderá ser realizada a qualquer momento, obedecida ordem de 

classificação do processo seletivo de que trata este Edital. 

14.2. O processo de substituição de bolsista deverá ser instruído com parecer fundamentado do 

Coordenador e encaminhado ao INGETI, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

14.3. O INGETI deverá proceder à análise do pedido de desligamento emitindo parecer. 

14.4. São situações que ensejam o cancelamento automático da matrícula do bolsista: 

14.4.1. O bolsista ter mais de 25% de faltas nas aulas presenciais; 

14.4.2. O bolsista não realizar no mínimo 75% das atividades desenvolvidas pela internet; 

14.4.3. O bolsista ter mais de 25% de faltas nas atividades práticas. 

14.4.4. Haver a suspensão ou rescisão do convênio que regulamenta o projeto. 
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15. DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS BOLSISTAS 

15.1. Os bolsistas serão supervisionados em suas atividades práticas por uma equipe técnica do INGETI, 

que realizará o acompanhamento e monitoramento das atividades desenvolvidas segundo as áreas 

de atuação e de interesse escolhidos no ato da inscrição.  

15.2. O INGETI manterá uma Equipe de monitoramento pedagógico que irá avaliar a capacitação dos 

bolsistas. 

15.3. A equipe técnica do INGETI será formada por Coordenador(es), Tutor(es) e Monitor(es): 

15.3.1.1. Compete aos Coordenadores pedagógicos: 

15.3.1.2. Comunicar ao INGETI qualquer ocorrência que interfira na continuidade do projeto; 

15.3.1.3. Motivar o bolsista a participar das atividades desenvolvidas e a apresentar trabalhos em eventos 

de extensão e técnico/científicos relacionados à área de atuação; 

15.3.1.4. Incluir o nome dos professores e bolsistas participantes do programa nas publicações e nos 

trabalhos apresentados em eventos de extensão e técnico-científicos, cujos resultados tiverem a 

participação efetiva do estudante; 

15.3.1.5. Substituir os bolsistas no caso do não cumprimento das atividades assumidas ou quando 

necessário; 

15.3.1.6. Proceder à indicação dos professores que ministrarão as aulas e atividades; 

15.3.1.7. Coordenar e fiscalizar as atividades realizadas pelos tutores e monitores. 

15.3.1.8. Em caso de afastamento de professores superior a 30 (trinta) dias, comunicar ao INGETI e indicar 

um(a) professor(a)-substituto(a) para a condução das atividades do projeto e/ou programa e 

orientação dos bolsistas; 

15.3.1.9. Encaminhar ao INGETI, no prazo estabelecido, o relatório parcial/final e a relação de 

participantes do projeto de acordo com formulários próprios disponibilizados. 

16. Compete aos Tutores e Monitores: 

16.1. Acompanhar o aluno na realização de suas atividades, conforme orientações exaradas pela 
Coordenação pedagógica; 

16.2. Acompanhar o registro da frequência dos alunos, que deverá ser encaminhada à 
coordenação até o último dia do mês vigente; 

16.3. Certificar a frequência do aluno, logo após o seu registro; 
16.4. Participar das reuniões convocadas pelo INGETI; 
16.5. Participar e dar suporte a todas as atividades presenciais realizadas. 
17. A equipe técnica deverá exercer suas atividades de acompanhamento no Município de Caucaia, de 

acordo com a orientação pedagógica através dos coordenadores pedagógicos. 

  

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Qualquer alteração na presente Chamada Pública deverá ser procedida mediante adendo, cuja 

divulgação se dará através do site do INGETI. 
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18.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este processo seletivo, informados no site do INGETI. 

18.3. A inscrição implicará aceitação das normas para esse processo seletivo contidas nesse edital e em 

outros que sejam eventualmente divulgados. 

18.4. Os candidatos são cientes que a sua eventual alocação em atividades práticas não criará qualquer 

vínculo funcional ou empregatício com o INGETI, ficando a cargo do Município de Caucaia estipular 

o valor das bolsas que serão concedidas em conformidade com a carga horária prática, sendo de 

responsabilidade do INGETI a contratação do seguro dos bolsistas. 

18.5. Os casos omissos neste Edital serão avaliados e decididos pela Comissão Julgadora. 

18.6. O não cumprimento de quaisquer das exigências dispostas neste edital implicará na desclassificação 

do candidato.  

18.7. Decairá do direito de impugnar este edital o interessado que não o fizer até o segundo dia útil que 

anteceder a data de encerramento das inscrições, hipótese em que a impugnação não terá efeito de 

recurso. A impugnação tempestiva será analisada pela Comissão Julgadora.  

 

 
19. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL  

19.1. A qualquer tempo, este edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão 

unilateral da Presidência do INGETI seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que 

isso implique direitos a indenização ou reclamação de qualquer natureza.  

 

Fortaleza, 15, fevereiro de 2019.  

 

 
 
 

Presidente do INGETI 
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ANEXO I 
 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 
 

                                                      

Nome:                                                                                                                           Inscrição: 
Formação Profissional: 

Curso:                                                                                    Ano/Conclusão:    

Instituição: 
Cidade:                                                                                       UF:   

 

Titulação e Experiência Profissional: 

Objetivo e Informações Adicionais: 

 

         Caucaia,     de Fevereiro de 2019  

 

 

Candidato (a). 

  



 

CHAMADA PÚBLICA 002/2019 

 

12 / 13 

ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOLSA 

 

 

EU, __________________________________, portador do CPF No. _____________, 
declaro para os devidos fins que não recebo nenhuma bolsa de assistência de programas 
em qualquer esfera do Governo. 
 
 
Caucaia, ___ de ____________________ de 2019.      
             
             
             
 ______________________________________________    
     Assinatura     
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ANEXO III 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS (imprimir em 2 vias). 

RECURSO CONTRA DECISÃO DO RESULTADO DE APROVADOS 

 

Eu,_________________________________________________, portador do documento de 

identidade No. _________________________________________,  inscrito no Projeto: Programa de 

Desenvolvimento do Ensino e da Gestão Escolar, apresento recurso contra a decisão da Comissão de 

Seleção. 

 

A decisão objeto de contestação e: (Descrever a decisão que está contestando). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Os argumentos com os quais venho realizar a contestação da referida decisão são: (Descrever os 

argumentos). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

 

Para fundamentar a minha contestação, apresento os seguintes documentos  anexados: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

________________________________________, ___________ de ______________ de 2018. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

Recebido em _________/_________/2019. 
 
______________________________________________________ 
Nome /Assinatura do funcionário do Ingeti que recebeu o recurso. 
 


