
 
 

 

 

 

SELEÇÃO PÚBLICA DE GESTORES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA 

EDITAL 001/2019, DE 11 DE JULHO DE 2019 

 

COMUNICADO 

 

O Centro de Desenvolvimento e Planejamento Administrativo Municipal – CEDEPAM 

comunica aos candidatos inscritos na SELEÇÃO PÚBLICA DE GESTORES ESCOLARES DO 

MUNICÍPIO DE CAUCAIA – EDITAL 01/2019, os seguintes entendimentos conforme o 

Edital e demais legislações pertinentes ao processo de seleção acima citado, em especial 

à Segunda Fase: 

 

1. Nos termos do item 6.3.4.1 as declarações/certidões mencionadas na alínea “b” 

do subitem 6.3.4. deveriam ter sido emitidas por dirigente de órgão de pessoal 

ou de recursos humanos ou autoridade competente (autoridade competente 

neste caso é aquela que tem acesso legal à “Ficha de Servidor”, e este acesso é 

limitado aos setores de RH ou Pessoal dos órgãos, posto que estas informações 

são de caráter privativo do servidor/funcionário. Isto posto, as declarações 

emitidas por diretores/coordenadores pedagógicos/presidente de 

conselhos/secretários escolares não foram aceitas, tendo em vista que a 

Administração Pública tem setores específicos de recursos humanos/pessoal  

competentes para emitir estas certidões, no caso de Caucaia o órgão 

competente para emissão destas certidões/declarações é a Secretaria de 

Administração e Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania.  

2. Nos termos do item 6.3.7. só foram aceitos e analisados os títulos entregues nas 

datas fixadas no edital específico divulgado no site do CEDEPAM, portanto não 

foram aceitos títulos acostados aos Recursos e principalmente com data superior 

à data do recebimento previsto no edital específico.  

3.  Nos termos do item 6.3.24, para os candidatos aos cargos de coordenador e 

Diretor Escolar, e 6.3.28, especificamente para os candidatos aos cargos de 

Diretor Escolar, somente seria pontuado no Exame de Títulos o candidato que 

tivesse outra graduação ou especialização além daquela obrigatória para a 

investidura no cargo, neste contexto o candidato deveria apresentar mais de um 

título para que pudesse comprovar e preencher esta condição. 

 

 

30 de outubro de 2019 

Centro de Desenvolvimento e Planejamento Administrativo Municipal  


