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Aditivo 01 ao Edital 01/2022 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna 
públicas as alterações abaixo listadas. Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 

Onde se lê: 
Quadro 2. Requisitos para inscrição dos candidatos 

 
Vagas de auxiliares de pesquisa I (para 

mestrado) 
Vagas de auxiliares de pesquisa II (para 

doutorado) 
Quando do ato de matrícula não ocupar cargo 
comissionado na estrutura da Secretaria 
Municipal de educação de Fortaleza 

Quando do ato de matrícula não ocupar cargo 
comissionado na estrutura da Secretaria Municipal 
de educação de Fortaleza 

Não estar respondendo no polo passivo 
processos de sindicância ou processo 
administrativo- disciplinar 

Não estar respondendo no polo passivo processos 
de sindicância ou processo administrativo- 
disciplinar 

Comprovar vínculo de exercício efetivo na SME, 
com carga horária de 200h, na qualidade de 
servidor estável de Provimento Efetivo do Grupo 
Magistério. 

Comprovar vínculo de exercício efetivo na SME, 
com carga horária de 200h, na qualidade de servidor 
estável de Provimento Efetivo do Grupo Magistério. 

Ser portador de diploma de graduação 
(tecnólogo, licenciatura ou bacharelado), em 
curso credenciado e reconhecido na forma da lei, 
afim à área de conhecimento do programa de pós-
graduação para o qual deseja concorrer. 

Ser portador de diploma de graduação (tecnólogo, 
licenciatura ou bacharelado), em curso credenciado 
e reconhecido na forma da lei, afim à área de 
conhecimento do programa de pós-graduação para o 
qual deseja concorrer. 

  Ser portador de diploma de mestrado em qualquer 
uma das áreas do conhecimento indicadas pela 
CAPES (vide https://www.gov.br/capes/pt-
br/acesso-a-informacao/acoes-e-
programas/avaliacao/instrumentos/documentos-de-
apoio-1/tabela-de-areas-de-conhecimento-



avaliacao), obtidos em cursos credenciados e 
reconhecidos na forma da Lei. 

Não possuir titulação de mestrado, para o caso de 
seleção para a função de auxiliar de pesquisa I. 

Não possuir titulação de doutorado. 

Não estar matriculado, cursando ou aprovado em 
mestrado em instituição pública de ensino 
superior no Brasil, reconhecido pela CAPES, 
com ou sem financiamento da SME. 
  

Não estar matriculado, cursando ou aprovado em 
doutorado em instituição pública de ensino superior 
no Brasil, reconhecido pela CAPES, com ou sem 
financiamento da SME. 
  

Não estar em estágio probatório em seu 
cargo/função na SME. 
  

Não estar em estágio probatório em seu cargo/função 
na SME. 

 
 
 
Leia-se: 
 

Quadro 2. Requisitos para inscrição dos candidatos 
 
 

Vagas de auxiliares de pesquisa I (para 
mestrado) 

Vagas de auxiliares de pesquisa II (para 
doutorado) 

Quando do ato de matrícula, apresentar 
autodeclaração informando não ocupar 
cargo comissionado na estrutura da Secretaria 
Municipal da Educação de Fortaleza (ver anexo 
7, incluso neste aditivo). 

Quando do ato de matrícula, apresentar 
autodeclaração informando não ocupar 
cargo comissionado na estrutura da Secretaria 
Municipal da Educação de Fortaleza (ver anexo 7, 
incluso neste aditivo). 

Não estar respondendo no polo passivo 
processos de sindicância ou processo 
administrativo- disciplinar 

Não estar respondendo no polo passivo processos 
de sindicância ou processo administrativo- 
disciplinar 

Comprovar vínculo de exercício efetivo na SME, 
na qualidade de servidor estável de Provimento 
Efetivo do Grupo do Magistério. 

Comprovar vínculo de exercício efetivo na SME, na 
qualidade de servidor estável de Provimento Efetivo 
do Grupo do Magistério. 

Ser portador de diploma de graduação 
(tecnólogo, licenciatura ou bacharelado), em 
curso credenciado e reconhecido na forma da lei, 
afim à área de conhecimento do programa de pós-
graduação para o qual deseja concorrer. 

Ser portador de diploma de graduação (tecnólogo, 
licenciatura ou bacharelado), em curso credenciado 
e reconhecido na forma da lei, afim à área de 
conhecimento do programa de pós-graduação para o 
qual deseja concorrer. 

  Ser portador de diploma de mestrado em qualquer 
uma das áreas do conhecimento indicadas pela 
CAPES (vide https://www.gov.br/capes/pt-
br/acesso-a-informacao/acoes-e-
programas/avaliacao/instrumentos/documentos-de-
apoio-1/tabela-de-areas-de-conhecimento-
avaliacao), obtidos em cursos credenciados e 
reconhecidos na forma da Lei. 

Não possuir titulação de mestrado, para o caso de 
seleção para a função de auxiliar de pesquisa I. 

Não possuir titulação de doutorado. 

Não estar matriculado, cursando ou aprovado em 
mestrado em instituição de ensino superior no 

Não estar matriculado, cursando ou aprovado em 
doutorado em instituição de ensino superior no 



Brasil, reconhecido pela CAPES, com ou sem 
financiamento da SME. 

Brasil, reconhecido pela CAPES, com ou sem 
financiamento da SME.  

Não estar em estágio probatório em seu 
cargo/função na SME. 
  

Não estar em estágio probatório em seu cargo/função 
na SME. 

 
 

 
Fortaleza-CE, 18 de julho de 2022 

 
 

  
Prof. Jorge Herbert Soares de Lira 

 Centro de Excelência em Políticas Educacionais - CEnPE – UFC 
 
 
 
 

Prof. Francisco Rodrigo Porto Cavalcanti 
 Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação - UFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ANEXO 7 
 

AUTODECLARAÇÃO DE NÃO OCUPAR CARGO COMISSIONADO 
 

 

Eu, ____________________________________________________________, abaixo assinado, 

servidor da Prefeitura Municipal de Fortaleza, com matrícula de número ___________________, 

nacionalidade _______________, natural de ____________ nascido em __/__/__, portador do 

documento de identidade nº ________________ e CPF nº______________ declaro, sob as penas 

da lei, que não ocupo nenhum cargo comissionado na estrutura da Secretaria Municipal de 

Educação de Fortaleza (SME) ou em alguma outra secretaria, órgão ou instituição na estrutura da 

Prefeitura Municipal de Fortaleza. 

 

Local, data e assinatura 

 


