
                                                                                                                                
 

 

 EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O 

 I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO 4.0 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FEIRA DE SANTANA, no uso de 
suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para participação de 
gestores, coordenadores e professores das Escolas Públicas Municipais no I 
Congresso Internacional de Educação 4.0 – Educação Integral e inovação, evento 
organizado pelo Colégio CETEB em parceria com a Prefeitura Municipal de Feira 
de Santana, SESI e Escola João Paulo I que acontecerá no dia 20 de Outubro de 
2018, no Auditório do SESI – Feira de Santana (BA). 

 
1. OBJETO 
O presente Edital tem como objeto a seleção de professores da educação infantil, 
anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, gestores e coordenadores das 
escolas públicas municipais para o I Congresso Internacional de Educação 4.0 – 
Educação Integral e inovação. 
 
PARTICIPAÇÃO 

 
2. VAGAS 
A Secretaria Municipal de Educação disponibilizará 90 vagas conforme inscrição 
(online) distribuídas da seguinte forma:  

2.1. 25 (vinte e cinco) vagas serão destinadas para professores da 
educação infantil; 

2.2. 25 (vinte e cinco) vagas serão destinadas para professores dos anos 
iniciais do ensino fundamental; 

2.3. 15 (quinze) vagas serão destinadas para professores dos anos finais do 
ensino fundamental; 

2.4. 15 (quinze) vagas serão destinadas para Gestores;  
 2.5. 10 (dez) vagas serão destinadas para coordenadores; 

 

 

3. REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 
3.1 Efetuar as inscrições através do endereço eletrônico 

https://goo.gl/forms/RUkwSHTLS6IBlhg63 
            3.2 No ato da inscrição o profissional deverá informar nome, escola e 
atuação; 

 

4. CALENDÁRIO 
As inscrições para os gestores, coordenadores e professores que desejarem 
participar do l Congresso Internacional de Educação, se dará de acordo com as 
orientações abaixo: 

4.1 Período de inscrição: 03/10/2018 à 05/10/2018, através do endereço  
eletrônico descrito no item 3.1; 

4.2 Divulgação dos resultados: 09/10/2018, no endereço eletrônico 
https://goo.gl/forms/RUkwSHTLS6IBlhg63 na aba Educação e no mural Secretaria 
Municipal de Educação; 

4.3 Os professores, gestores e coordenadores contemplados deverão 
comparecer na Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) até a data 12/10/18 para 
recolher a sua credencial que dará acesso ao evento. 

 

https://goo.gl/forms/RUkwSHTLS6IBlhg63
https://goo.gl/forms/RUkwSHTLS6IBlhg63


 
 

  5. SELEÇÃO 
O processo de seleção se dará conforme ordem de inscrição, respeitando-se o 
número de vagas disponibilizadas para cada área.  

 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do endereço 
eletrônico https://goo.gl/forms/RUkwSHTLS6IBlhg63. As questões divergentes 
deste Edital deverão ser dirigidas à comissão de seleção do presente Edital e por 
esta deliberada.  

 
7. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

– Ivamara de Oliveira Bastos     Matrícula: 600006515  
– Ana Maria Alves dos Santos   Matrícula: 600011986 

 
Feira de Santana, 27 de setembro de 
2018. 

 
 

Jayana Bastos Miranda Ribeiro  
Secretária Municipal de Educação 

https://goo.gl/forms/RUkwSHTLS6IBlhg63

