GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CHAMADA ESPECIAL DO EDITAL Nº 007/2014
CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO PRESENCIAL PARA PREENCHMENTO DE VAGAS REMANESCENTES

O Diretor-Presidente da Escola de Administração Pública do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1788/2013
de 1º de abril de 2013, resolve:
CONSIDERANDO o interesse da Administração Pública em completar todas as vagas disponíveis no Edital nº 007/2014 – Especialização em
Metodologia do Ensino da Língua e das Literaturas Francesa;
CONSIDERANDO que foi oportunizada a convocação de todos os candidatos servidores lotados na SEED inscritos no Sistema on-line;
CONSIDERANDO que os requisitos constantes do Edital foram aplicados a TODOS os candidatos inscritos, inclusive aos que obtiveram
pontuação abaixo da nota de corte, tendo-lhes sido oportunizado o preenchimento da vaga;
CONSIDERANDO a existência de interessados inscritos no período oportuno para inscrições on-line, os quais não puderam ser aproveitados
num primeiro momento por não atenderem aos critérios específicos do Edital, uma vez que são servidores públicos estaduais não ligados à SEED;
CONVOCAR A CHAMADA ESPECIAL PARA O EDITAL Nº 007/2014, com a finalidade de completar as 09 (nove) vagas remanescentes.
Os interessados deverão atender aos seguintes critérios:
1) Preferencialmente, professores efetivos de Francês Língua Estrangeira (FLE), da Secretaria de Estado da Educação do Amapá e do exTerritório à disposição do Estado, exercendo suas atividades laborais em sala de aula, em escolas públicas da rede de ensino estadual, que
possuam Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Francesa ou na ausência da mesma comprovar formação em curso superior em
Letras e experiência de pelo menos três anos de docência em Língua Francesa na Rede Estadual de Ensino.
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2) Na ausência de interessados que se enquadrem no Perfil identificado no item 1, poderá ser aceita a inscrição de professores efetivos da
Secretaria de Estado da Educação do Amapá e do ex-Território à disposição do Estado, com formação na área de Letras.
Tem-se, a seguir, a lista dos documentos a serem providenciados no ato da Inscrição Presencial.
 Preferencialmente, Currículo Lattes CNPq ou Currículo Convencional;
 Cópia do Diploma de graduação devidamente reconhecido pelo MEC ou Declaração de Conclusão de Curso Superior, emitida em papel timbrado,
com carimbo e assinatura do responsável pela Secretaria/Diretoria Acadêmica da Instituição de Ensino Superior, com data de expedição não
superior a 12 (doze) meses, até a data de efetivação da matrícula.
 Decreto de Nomeação e Termo de Posse como servidor público efetivo do Estado do Amapá ou Declaração emitida pelo Departamento de Recursos
Humanos do Órgão de lotação;
 Declaração emitida pela direção/chefia do local de lotação, comprovando a atuação efetiva do servidor como professor de Língua Francesa ou Área
correlata à Letras, conforme o Anexo A;
 Termo de Compromisso Assinado, conforme Anexo B;
 Documentos pessoais (RG, CPF, TÍTULO, COMPROVANTE DE QUITAÇÃO ELEITORAL, QUITAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (sexo masculino),
COMPROVANTE DE ENDEREÇO); i) Carteira de registro do conselho de classe, se houver;
 Duas fotos 3x4.
Os interessados deverão se dirigir à Gerência de Pós-Graduação da EAP com toda a documentação comprobatória exigida nesta Chamada
Especial.
A documentação deverá ser entregue no período de 31 de março à 1º de abril de 2014, no horário de 08h00 às 18h00, preservando o
intervalo de almoço.
Macapá, 25 de março de 2014.
PROF. DR. ADALBERTO CARVALHO RIBEIRO
Diretor–Presidente
Decreto Nº 1788/2013
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ANEXO A

DECLARAÇÃO DA DIREÇÃO/CHEFIA

Declaro

para

os

devidos

fins

que

o(a)

Servidor(a):_________________________________________________________________
Matrícula:______________________, está atuando, efetivamente, como professor(a) da
disciplina de _________________________________ no âmbito do Estado do Amapá,
lotado(a) nesta Unidade Educacional, em sala de aula.

Data:

Data:

Assinatura do Servidor:
Direção/Chefia:

Carimbo/Assinatura

(Responsável pela informação)

da
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ANEXO B – Termo de Compromisso
(Se tiver dúvidas, só preencha e firme este Documento após serem esclarecidos pela Gerência de Pós-Graduação da Escola de Administração Pública do Amapá – EAP)

Dados do Participante
Nome:
CPF:

RG:

Data Nasc.:

Instituição:

Cargo:

Matrícula:

Lotação:

Órgão (conforme item 1.4.1 do Edital):

Tel. Residencial:
Tel. Celular:

E-mail:

Já concluí pós-graduação na área da Língua Francesa? (

) SIM

(

) NÃO
Dados sobre o Curso

Instituição de Ensino Superior: Faculdade APOENA/AP

Período de Realização:

2014/2015

Curso: PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM METODOLOGIA DO ENSINO DA LÍNGUA E DAS LITERATURAS DE EXPRESSÃO FRANCESA

Termo de Compromisso e Declaração
O (A) servidor(a) acima qualificado(a) assume, a partir da assinatura do presente termo, os seguintes compromissos:
I - Cumprir integralmente as exigências curriculares, a fim de evitar o desligamento do curso, por insuficiência acadêmica, reprovação por falta ou outra razão;
II - comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consonante às normas definidas pela instituição promotora do curso;
III – Apresentar à Escola de Administração Pública (EAP), em até 10 (dez) dias, após a data prevista para conclusão do Curso, a Ata de Apresentação e Aprovação
do Projeto de Intervenção;
IV – Apresentar formalmente à EAP, para análise e manifestação, justificativas referentes às causas de sua reprovação, evasão ou desistência;
V - Ressarcir a totalidade dos valores referentes às despesas pagas, no caso de abandono, desistência ou reprovação, não justificada, ou mesmo quando do não
cumprimento de qualquer uma das especificações deste Termo de Compromisso.
VI - Aplicar os conhecimentos adquiridos no referido curso no setor de sua lotação, bem como, na instituição como um todo.
VII – Responsabilizar-se pela perda de qualquer atividade ocorrida no Programa de Pós-graduação.
Outrossim, declara estar ciente de que somente estará isento do ressarcimento previsto no item IV, quando a interrupção de sua participação no curso se der:
a) Em virtude de licença por motivo de doença própria ou em pessoa da família, devidamente comprovada por perícia médica oficial, que expressamente impeça a
participação nas atividades discentes; ou
b) Em função de transferência de ofício para outro município, cuja distância ultrapasse 60 (sessenta) quilômetros do local onde o curso de especialização estiver
sendo oferecida.
Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do cumprimento deste instrumento, eventualmente, não resolvidas no âmbito administrativo, as partes elegem o Foro da
Comarca de Macapá, Estado do Amapá, com exclusão de qualquer outro mais privilegiado que seja.
Declara, ainda, estar ciente de que as causas de abandono, desistência ou reprovação, não justificadas, e ainda o não cumprimento de qualquer uma das
especificações deste Termo de Compromisso, ensejarão, além da obrigação mencionada, a impossibilidade de participação em cursos promovidos ou viabilizados
por Órgãos Públicos integrantes da estrutura do Governo do Estado do Amapá por um prazo mínimo de 02 (dois) anos.
Estou de ACORDO com as condições estabelecidas no presente TERMO DE COMPROMISSO.
Local: __________________________, ______/______________/__________
_________________________________________________
Assinatura do Servidor

