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EDITAL 
 

A Secretaria Municipal da Educação de Rio Claro comunica aos Professores de 
Educação Básica I e II, titulares de cargo do Quadro 1 e 2 da Rede Municipal de Ensino 
de Rio Claro e Professores de Educação Básica I e II aprovados no Processo Seletivo 
02/2010 que estarão abertas as inscrições aos interessados em desenvolver Projetos do 
Programa Mais Educação para o ano letivo de 2011 com alunos de 1º ao 5º.anos, nos 
períodos da manhã e tarde, a título de ampliação de jornada e/ou carga suplementar de 
trabalho, na Escola Municipal Celeste Calil. As inscrições deverão ser realizadas nos 
dias 28 e 29 de março de 2011, no período das 8h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30, 
nas dependências da Secretaria Municipal da Educação, no setor de Supervisão 
Escolar. 
No ato da inscrição o interessado deverá apresentar: RG original, CPF original, Diploma 
(original e cópia) específico conforme habilitação exigida e Projeto do Programa Mais 
Educação (2 vias) para análise da equipe técnica da Secretaria Municipal da Educação. 
Os Projetos do Programa Mais Educação vinculam-se ao Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE) e visam à organização das atividades por meio de oficinas, 
compreendidas como espaços-tempo para vivência, reflexão, aprendizados coletivos, 
organização de novos saberes e práticas relacionadas aos direitos humanos. Os 
Projetos do Programa Mais Educação deverão atender uma das temáticas abaixo 
descritas: 

 
Projetos Habilitação Específica Carga 

Horária 
Letramento  Diploma de Magistério ou Licenciaturas: 

Pedagogia  ou Letras 
18h/a 

Informática e tecnologia da 
informação 

Diploma de Magistério ou Pedagogia ou 
outra Licenciatura, com curso específico 
na área de informática. 

18h/a 

Canto Coral 
 

Diploma de Magistério ou Licenciaturas: 
Pedagogia, Educação Artística/Artes ou 
Música. 

11h/a 

Pintura 
 

Diploma de Magistério ou Licenciaturas: 
Pedagogia, Educação Artística/Artes. 

11h/a 

Danças 
 

Diploma de Magistério ou Licenciaturas: 
Pedagogia, Educação Física, Educação 
Artística/Artes. 

11h/a 

Capoeira 
 

Diploma de Licenciatura plena em 
Educação Física 

11h/a 

 

Os projetos do Programa Mais Educação deverão estar adequados aos seguintes 
aspectos: 
1) Coerência entre o conteúdo do projeto e o tema escolhido; 
2) Clareza e coesão na escrita do texto; 
3) Condições de aplicabilidade; 
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4) O texto dos Projetos deverão ser escritos com no mínimo 3 e, no máximo, 5 páginas, 
contendo obrigatoriamente: 
a) Capa: nome do candidato, temática e público alvo: 1º ao 4º anos. 
b) Introdução (texto que explique o projeto e o interesse do candidato no assunto; uma 
breve exposição sobre o tema). 
c) Objetivos 
d) Desenvolvimento 
e) Metodologia 
f) Materiais e/ou estrutura necessários 
g) Avaliação 
h) Referências Bibliográficas 
i) Breve currículo pessoal (formação e experiência). 
Os Projetos do Programa Mais Educação serão avaliados, e os aprovados, classificados 
por temática em duas listas, a primeira com os Professores de Educação Básica I e II – 
Quadro 1 e 2, titulares de cargo e a segunda com os Professores de Educação Básica I 
e II aprovados no Processo Seletivo 02/2010. 
 A atribuição de aulas para Projetos do Programa Mais Educação obedecerá a seguinte 
ordem seqüencial: primeiro, os classificados na lista com os Professores de Educação 
Básica I e II – Quadro 1 e 2, titulares de cargo, segundo os classificados na lista com os 
Professores de Educação Básica I e II aprovados no Processo Seletivo 02/2010. 
Será obrigatória a participação do professor nos horários de planejamentos semanais 
que ocorrerão às 6ª feiras. 
 
Rio Claro, 21 de março de 2011. 
 
 
Heloisa Maria Cunha do Carmo 
Secretária Municipal de Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


