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CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO - 001/2016 
 
 

INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE COORDENADOR EXECUTIVO PARA A 
ESCOLA DE CONSELHOS DO CEARÁ – ECONCE 

 

A Escola de Conselhos do Ceará – ECONCE, parceria da Fundação 
Universidade Estado do Ceará, através do IDESCO, NUPES e Mestrado 
Profissional em Planejamento e Políticas Públicas, através do seu 
coordenador, Professor Francisco Horacio da Silva Frota, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições para novo 
processo seletivo de um Coordenador Executivo para compor a equipe da 
Formação Continuada de Conselheiros dos Direitos e Conselheiros Tutelares 
do Estado do Ceará, nas datas e demais condições especificadas na presente 
chamada pública. 

 
 
A chamada pública Nº001/2016 se encontra de acordo com os termos do Projeto 

Formação Continuada de Conselheiros dos Direitos e Conselheiros Tutelares do 

Ceará – Convenio Nº 813095/2014 SDH – Pres. da República / Idesco. 
 
 
1. Objetivo:   

 
 
A presente Chamada Pública tem o objetivo de selecionar um profissional para 

atuar como Coordenador Executivo para o Curso Formação Continuada de 

Conselheiros dos Direitos e Conselheiros Tutelares do Estado do Ceará. 

Os recursos de tal contratação está de acordo com o plano de trabalho orçado 

inicialmente em R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), referente 15 meses de 

R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) , sendo que,  a presente chamada se 

refere somente a 10 meses, que totalizam R$32.000,00 (trinta e dois mil reais). 
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2. Principais Atividades:   
 
 

• Planejamento das atividades do Curso de Formação; 

• Organizar a logística do Curso; 
• Elaboração de Planos de Trabalhos; 
• Gerenciamento da Plataforma de Ensino a Distância; 

 
 
3. Qualificações Profissionais   

 
 

3.1 Qualificações Mínimas (fase eliminatória): 

• Nível Superior  

• Pelo menos 2 anos de experiência em Gestão de Cursos; 
 
 
3.2 Qualificações desejáveis (fase classificatória) 

• Experiência em Gerenciamento de Projetos; 
 
 

4. Processo Seletivo   
 
Para participar o candidato deve preencher o formulário de inscrição (disponível 

no site www.econce.com.br) e o seu Currículo Lattes e entregar até o dia 04 de 

março de 2016, no endereço do Núcleo de Pesquisas Sociais da UECE - 

NUPES na AV. Silas Munguba, 1700 – Centro de Educação/Altos – Campus 

do Itaperi – Fone: (85)3101.9926. 

 

A seleção será feita através da análise de currículo e entrevista. 
 
 
5.  Critérios da seleção   

 
A seleção será realizada por uma banca composta por professores que irão 

avaliar o perfil do candidato levando em consideração as necessidades 

demandadas pela Escola de Conselhos do Ceará. 

6. Carga Horaria e Remuneração   
 

O candidato aprovado cumprirá uma carga horária de trabalho de 40 hs 

semanais por um período de 10 meses. O valor da remuneração mensal será 

de R$: 3.200,00. 
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  7. Cronograma   
 
 
 

Atividades Datas 

Lançamento da Chamada Pública 22 de fevereiro de 2016 

Postagem do Formulário eletrônico na 

página http://crruece.woese.com/ 

23 de fevereiro de 2016 

Entrega da documentação 

complementar na sede do Nupes 

De 8hs às 17hs entre os dias 29 de 

fevereiro a 04 de março de 2016 

Seleção 10 de março de 2016 - de 8hs às 17hs 

Publicação do resultado da seleção 11 de março de 2016 

Prazo para recurso 14 a 15 de março de 2016 

Publicação do Resultado Final 21 de março de 2016 
 
 
 
 

22 de Fevereiro de 2016 
 

 

Prof. Francisco Horácio da Silva Frota 
Escola de Conselhos do Ceará - Econce 


