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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 
       SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
                          Rua Dom Bosco, 171 – São Benedito 
                       Fone/Fax: (012) 3128-7777 – Guaratinguetá – SP  
                            email: educacao@guaratingueta.sp.gov.br   

 

                               

                
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA O “II COLÓQUIO SOBRE 
CIÊNCIAS DE GUARATINGUETÁ – SP”  que será realizado no 

próximo dia 22/10/2010 
 

 

 

A Secretária Municipal da Educação e Cultura de 

Guaratinguetá, de conformidade com o disposto na Resolução SMEC 

n.º001 de 29 de setembro de 2010, publicada no “site” da Prefeitura 

Municipal de Guaratinguetá: www.guaratingueta.sp.gov.br e no prédio 

da Secretaria da Educação, pelo presente torna pública a abertura 

de inscrição para o “II COLÓQUIO SOBRE CIÊNCIAS DE GUARATINGUETÁ – 

SP”  que será realizado no próximo dia 22/10/2010 – 6ª feira. 

Considerando a proximidade da data da realização do evento 

e consequentemente a impossibilidade de cumprimento do trâmite para 

inscrições “on line” estabelecido na Resolução SMEC n.º 001/2010 

citada, considerando o disposto no artigo 10 da Resolução citada, 

pelo presente Edital fixa as normas que regerão a participação de 

profissionais da área da Educação no Colóquio aqui tratado. 

 

I – Do Evento 

 

1- O evento será realizado segundo as especificações a 

seguir descritas: 

 

TÍTULO: “II COLÓQUIO SOBRE CIÊNCIAS DE GUARATINGUETÁ – SP” 

REALIZAÇÃO: PROGRAMA ReAção – Parceria: Rever Juntos – OSCIP e 

Prefeitura Municipal de Guaratinguetá/Secretaria da Educação e 

Cultura. 

OBJETIVO: Discutir e apresentar projetos e iniciativas educacionais 

direcionados ao Ensino de Ciências na Educação Básica na Rede 

Municipal de Ensino de Guaratinguetá. 
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NÚMERO DE VAGAS: 100 (cem) 

DATA da REALIZAÇÃO: 22/10/2010 – 6ª feira 

CARGA HORÁRIA: 08(oito) horas 

HORÁRIO da REALIZAÇÃO: 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 

LOCAL da REALIZAÇÃO: SENAC de Guaratinguetá – Avenida Dr. João 

Baptista Rangel de Camargo nº 50 - Centro 

PÚBLICO ALVO: 

Vagas Iniciais: 

1- Professores da Educação Básica I e II efetivos do 

Ensino Fundamental e da Educação Infantil e Monitores de Creches 

efetivos em exercício em sala de aula ou Readaptados.    

2- Professores da Educação Básica I e II efetivos 

afastados em funções correlatas na Rede Municipal de Ensino de 

Guaratinguetá ou na Sede da Secretaria da Educação,  

3- Professores da Educação Básica I e II efetivos 

designados para ocupar cargos em Comissão, 

Vagas Remanescentes: 

4- Profissionais da área da Educação nomeados em Comissão 

(não efetivos), 

5- Professores da Educação Básica I e II e Monitores de 

Creches contratados por Processo Seletivo na Rede Municipal de 

Ensino de Guaratinguetá. 

 

II – Da Inscrição 

1- As inscrições para as vagas iniciais destinadas aos 

profissionais relacionados nos itens 1, 2 e 3 do Público Alvo do 

Título I – Do Evento, serão recebidas sob protocolo no “Centro de 

Capacitação de Professores” – Praça Condessa de Frontin – Prédio da 

antiga Estação Ferroviária. 

2- Ficam fixadas as seguintes datas de inscrição: 

   2.1 - dia 18/10/2010 para as vagas iniciais. 

   2.2 -dia 20/10/2010 para eventuais vagas remanescentes.  

3- Horário de inscrição: turno da manhã: das 08h00 às 

12h00 ou até o esgotamento das vagas destinadas a este turno e 
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turno da tarde: das 14h00 às 18h00 ou até o esgotamento das vagas 

destinadas a este turno. 

4- As fichas de inscrição – modelo anexo – serão recebidas 

e no ato, serão registradas com numeração sequenciada em livro 

próprio que será assinado pelo candidato. 

5- O candidato inscrito receberá comprovante numerado de 

inscrição. 

6- Serão disponibilizadas 50 (cinquenta) vagas para 

inscrição no turno da manhã e 50 (cinquenta) vagas para inscrição 

no turno da tarde. 

7- Não serão aceitas inscrições por procuração. 

 

III – Das Vagas Remanescentes 

1- Remanescendo vagas após recebimento de inscrições 

tratadas no Titulo I – Da Inscrição, este fato será divulgado no 

dia 19/10/2010 no “site” da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá – 

www.guaratingueta.sp.gov.br e no prédio da Secretaria da Educação. 

2- As vagas eventualmente remanescentes serão oferecidas 

no dia 20/10/2010 para inscrição dos profissionais relacionados nos 

itens 4 e 5 do Público Alvo do Título I – Do Evento. 

3- Serão oferecidas 50% das vagas remanescentes para 

inscrição no turno da manhã e 50% das vagas remanescentes para 

inscrição no turno da tarde. 

4- Na situação tratada no item anterior, será adicionada 

uma vaga ao saldo remanescente quando este for indivisível por 

dois.   

5- As inscrições para as vagas remanescentes serão 

recebidas no mesmo local e horário registrados no Titulo II – Da 

Inscrição, com o mesmo procedimento de registro tratados nos itens 

4 e 5 do mesmo Título. 

 

IV – Da Certificação 

1- Os certificados de participação no “II COLÓQUIO SOBRE  

CIENCIAS DE GUARATINGUETÁ – SP” serão emitidos pela Rever Juntos – 

OSCIP e Secretaria da Educação e Cultura. 
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2- Farão jus ao Certificado de participação os 

profissionais regularmente inscritos que participarem das oito 

horas do “Colóquio”. 

3- Eventuais convidados da Secretaria da Educação 

participantes do evento, não farão jus ao Certificado aqui tratado, 

destinados à pontuação para classificação em Plano de Carreira de 

que trata a Lei n.º 4.198 de 15/12/2009. 

 

V – Disposições Finais 

1- O candidato inscrito que deixar de participar do evento 

aqui tratado deverá solicitar justificativa da ausência à 

Secretária da Educação.  Se o motivo alegado para a ausência não 

for considerado relevante, o candidato ficará impedido de se 

inscrever para o próximo seguinte Curso e/ou Capacitação, 

Congresso, Palestra ou Seminário de que trata a Resolução SMEC n.º 

001 de 29/09/2010 e que seja destinado ao segmento a que pertença.   

2- Conforme disposto na parte final do artigo 10 da 

Resolução SMEC n.º001 de 29 de setembro de 2010, caberá à 

Direção/Coordenação das Unidades Escolares da Secretaria da 

Educação dar ciência do presente Edital, por escrito, a todos os 

profissionais em exercício respectivamente na Unidade Escolar sob 

sua gestão. 

3- Cópia do documento de ciência dos Profissionais – com 

assinaturas - deverá ser enviada à Secretaria da Educação para 

arquivo. 

4- Caberá à Secretária da Educação a decisão sobre 

eventuais ocorrências não previstas neste Edital. 

5- Este Edital será afixado nesta data na Sede da 

Secretaria da Educação e postado no “site” da Prefeitura Municipal 

de Guaratinguetá – www.guaratingueta.sp.gov.br 

Guaratinguetá, 08 de outubro de 2010 

 

          GILDA CORTEZ PEREIRA 
    SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

“II COLÓQUIO SOBRE CIÊNCIAS DE GUARATINGUETÁ – SP” 

REALIZAÇÃO: Programa ReAção –  DATA: 22/10/2010 – DURAÇÃO: 08 HORAS 

PARCERIA: Rever Juntos – OSCIP e Prefeitura Municipal de 

Guaratinguetá/Secretaria da Educação e Cultura. 

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº _______ RECEBIDA NA SMEC em____/___/2010 

Nome do Candidato:________________________________________________ 

Cargo ________________________________________ Matrícula Nº________ 

Provimento: efetivo (   )  -   contratado (  ) –  em comissão (   ) 

Unidade de Lotação do Cargo:_______________________________________ 

Local de Trabalho__________________________________________________ 

Função exercida____________________________________________________ 

Telefone para contato:_________________ 

Assinatura do Candidato:______________________  

Assinatura do Responsável/inscr.______________ 

 

........................................................................... 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

“II COLÓQUIO SOBRE CIÊNCIAS DE GUARATINGUETÁ – SP ” 

 

REALIZAÇÃO: Programa ReAção –  DATA: 22/10/2010 – DURAÇÃO: 08 HORAS 

PARCERIA: Rever Juntos – OSCIP e Prefeitura Municipal de 

Guaratinguetá/Secretaria da Educação e Cultura. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº _______ RECEBIDA NA SMEC em____/___/2010 

 

Nome do Candidato:_________________________________________________ 

Cargo _______________________________________ Matrícula Nº ________ 

Responsável/inscrição-assinatura:___________________________ 


